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یعفاش یجنگ  تیاور   - 56221

221هراشا
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يزاریش يدعس  تابثا   - 60230
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شلاح 240حرش 
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تسا تّجح  243يدنرز 

« هّجحلا  » 244حالطصا

یئالع نیّدلا  حالص  نتسناد  نسح   - 69245

245هراشا
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ینادمه یلع  دّیس  تیاور   - 70249
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یناشخدب نیّدلارون  تابثا   - 71250

250هراشا
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یشکرز ردب  ندرمش  نسح   - 72251

251هراشا

شلاح 251حرش 

سناکم نبا  نیّدلارخف  تابثا   - 73252

252هراشا

شلاح 252حرش 

يریمد نیّدلا  لامک  تابثا   - 74253

253هراشا

شلاح 253حرش 

يدابآزوریف نیّدلادجم  تابثا   - 75255

255هراشا

شلاح 257حرش 

يورجه نیّدلا  ماما  تابثا   - 76258

258هراشا

شلاح 259حرش 
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یطساو روعا  فسوی  تابثا   - 77259

يرزج نبا  نیّدلا  سمش  تیاور   - 78260

260هراشا

« بلاطملا ینسا   » ياه ثیدح  261رابتعا 

شلاح 261حرش 

یفاوخ نیّدلا  نیز  تابثا   - 79264

264هراشا

شلاح 264حرش 

يدابآ تلود  ءاملعلا  کلم  تابثا   - 80265

265هراشا

شلاح 265حرش 

ینالقسع رجح  نبا  تابثا   - 81266

266هراشا

شلاح 268حرش 

دمحا نیّدلا  باهش  تیاور   - 82269

غاّبص نبا  تابثا   - 83275

275هراشا

شلاح 276حرش 

یفنح یماطسب  تابثا   - 84277

277هراشا

شلاح 277حرش 

ینالیگ سمش  تابثا   - 85277

277هراشا

زاجعإلا 278حیتافم 

يواخس نیّدلا  سمش  تابثا   - 86278

278هراشا
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شلاح 280حرش 

ظعاو یفشاک  تابثا   - 87281

281هراشا

« ءادهّشلا هضور  »281

یطویس نیّدلا  لالج  تیاور  - 88282

282هراشا

« یلجلا لوقلا  »282

282هراشا

شلاح 287حرش 

يدوهمس نیّدلارون  تیاور   - 89289

289هراشا

شلاح 291حرش 

« نیدقعلا رهاوج  »293

ناهبزور نبا  حیحصت   - 90293

293هراشا

شلاح 294حرش 

یّکم دهف  نباّزع  تابثا   - 91294

294هراشا

شلاح 296حرش 

ینالطسق تابثا   - 92297

297هراشا

شلاح 298حرش 

یناود نیّدلا  لالج  تابثا   - 93299

299هراشا

شلاح 300حرش 

شیاه باتک  301لقن 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


يدبیم تابثا   - 94301

301هراشا

شلاح 302حرش 

يراخب باّهولادبع  تابثا   - 95302

302هراشا

شلاح 303حرش 

ریما دناوخ  تابثا   - 96303

303هراشا

ریسلا بیبح  303باتک 

یماش یحلاص  فسوی  نبدّمحم  تابثا   - 97303

303هراشا

شلاح 304حرش 

ینانک قاّرع  نبا  نسحلاوبا  نتسناد  نسح   - 98305

305هراشا

شلاح 305حرش 

یّکم رجح  نبا  نتسناد  نسح   - 99306

306هراشا

شلاح 309حرش 

يدنه یقّتم  تیاور   - 100309

309هراشا

شلاح 312حرش 

یعفاش یباّصو  تیاور   - 101313

ینتف رهاطدّمحم  نتسناد  نسح   - 102313

313هراشا

شلاح 314حرش 

يزاریش مودخم  ازریم  تیاور   - 103315
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ینمی سوردیع  تیاور   - 104315

315هراشا

شلاح 318حرش 

يزاریش ثّدحم  نیّدلا  لامج  تیاور   - 105318

318هراشا

319بابحألاهضور

يدنقرمس موصعم  دّمحم  همصعلاوبا  تابثا   - 106320

يراق یلع  تیاور   - 107320

320هراشا

شلاح 321حرش 

يوانم فوؤرلادبع  تیاور   - 108322

322هراشا

شلاح 324حرش 

ینابنب بوقعیاّلم  تابثا   - 109325

325هراشا

شلاح 325حرش 

یسلدنا يرقم  تابثا   - 110325

325هراشا

شلاح 326حرش 

یّکم ریثکاب  نبا  تیاور   - 111327

327هراشا

شلاح 327حرش 

يرداق یناخیش  تیاور   - 112327

327هراشا

« يوسلا طارصلا   » 328باتک

يولهد قحلادبع  خیش  تابثا   - 113330
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330هراشا

شلاح 333حرش 

ملاع هام  دّمحم  دّیس  تیاور   - 114334

میحرلادبع نباید  هّللا  تابثا   - 115335

یتشچ نامحّرلادبع  تابثا   - 116335

335هراشا

« رارسألا هآرم  »335

يرفج تابثا   - 117336

336هراشا

شلاح 336حرش 

يزیزع نتسناد  نسح   - 118336

336هراشا

شلاح 336حرش 

یسلماربش رون  تابثا   - 119337

337هراشا

شلاح 337حرش 

یلهبنس جات  تابثا   - 120339

339هراشا

شا هلاسر  341یلهبنس و 

یناروک يدرک  تیاور   - 121341

341هراشا

شلاح 342حرش 

يرصب يدرک  تابثا   - 122344

یکلام یناقرز  تیاور   - 123345

345هراشا

شلاح 345حرش 
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« بهاوملا حرش  »346

يرصب ملاس  تابثا   - 124346

346هراشا

شلاح 346حرش 

یندم یجنزرب  تابثا   - 125347

347هراشا

شلاح 347حرش 

یناشخدب تیاور   - 126348

ملاعلا ردص  تابثا   - 127349

هّللا ّیلو  هاش  تیاور   - 128349

349هراشا

شلاح 351حرش 

يدنس نیعم  دّمحم  تابثا   - 129353

353هراشا

شلاح 353حرش 

ینفح ملاس  دّمحم  تابثا   - 130354

354هراشا

شلاح 354حرش 

ریما لیعامسا  نبدّمحم  تیاور   - 131355

355هراشا

شلاح 364حرش 

ناّبص دّمحم  تیاور   - 132366

لمج نامیلس  تابثا   - 133366

يدابآ گنروا  تابثا   - 134367

367هراشا

شلاح 367حرش 
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یلیجع نیّدلا  باهش  تیاور   - 135368

يولاهس نیبم  دّمحم  تیاور   - 136370

370هراشا

شلاح 371حرش 

یتپ یناپ  هّللاءانث  تیاور   - 137371

371هراشا

شلاح 371حرش 

يولهد تابثا   - 138372

یفنح یطاباس  تابثا   - 139374

یفنح یتوبرخ  تیاور   - 140375

375هراشا

شلاح 375حرش 

یناکوش تیاور   - 141376

376هراشا

شلاح 377حرش 

يولهد نیّدلادیشر  تابثا   - 142379

379هراشا

شلاح 379حرش 

ثّدحم نسح  ازریم  تیاور   - 143380

380هراشا

شلاح 380حرش 

ینامیلس نیّدلارون  تیاور   - 144380

يولاهس هّللا  ّیلو  تیاور   - 145381

یسولآ نیّدلا  باهش  تابثا   - 146381

381هراشا

شلاح 381حرش 
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يزودنق یخلب  تیاور   - 147383

ینویادب تابثا   - 148387

نامّزلا نسح  تابثا   - 149387

یلذاش نامیلس  نب  ّیلع  تابثا   - 150388

یمینغ ینغلادبع  تابثا   - 151388

« ملعلا هنیدم   » ثیدح 390دهاوش 

390هراشا

« اهباب یلع  همکحلاراد و  انأ  ( » 1)390

390هراشا

لبنح نبدمحا  تیاور   - 1395

يذمرت تیاور   - 2395

یجک ملسموبا  تیاور   - 3396

396هراشا

شلاح 396حرش 

يربط تیاور   - 4397

هطب نبا  تیاور   - 5397

مکاح تیاور   - 6397

هیودرم نبا  تیاور   - 7398

میعنوبا تیاور   - 8398

یلزاغم نبا  تیاور   - 9398

یناعمس رّفظملاوبا  تیاور   - 10399

یملید تیاور   - 11399

یمصاع تیاور   - 12399

یعفاش هحلط  نبا  تیاور   - 13400

يزوج نبا  طبس  تیاور   - 14400

یعفاش یجنگ  تیاور   - 15401
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يربط ّبحم  تیاور   - 16401

یئوّمح تیاور   - 17402

يزیربت بیطخ  تیاور   - 18402

يدنرز تیاور   - 19403

ییالع تیاور   - 20403

يدابآزوریف تیاور   - 21403

يرزج نبا  تیاور   - 22403

ینالقسع تیاور   - 23403

دمحا نیّدلا  باهش  تیاور   - 24403

یطویس تیاور   - 25404

ینالطسق تابثا   - 26404

یمقلع تیاور   - 27405

یماش تیاور   - 28405

یّکم رجح  نبا  تیاور   - 29405

یقّتم تیاور   - 30405

یباصو تیاور   - 31406

سوردیع تیاور   - 32406

يدنس تیاور   - 33406

ثّدحم تابثا  - 34406

يوانم تیاور   - 35407

ینارعش تیاور   - 36408

يروهال بوقعی  تابثا   - 37408

یّکم ریثکاب  نبا  تیاور   - 38409

يولهد ّقحلادبع  تابثا   - 39409

يرفج تیاور   - 40409

يزیزع تیاور   - 41409
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یسلماربش تیاور   - 42409

یناقرز تیاور   - 43410

یناشخدب تیاور   - 44410

ملاعلا ردص  دّمحم  تیاور   - 45411

يولاهس ماظن  تابثا   - 46411

يولهد هّللا  یلو  تیاور   - 47411

یناعنص ریما  تیاور   - 48411

يونهکل نیبم  دّمحم  تیاور   - 49411

يولهد تیاور   - 50411

يوله لیعامسا  دّمحم  ندرک  تابثا   - 51412

يولهد ثّدحم  تیاور   - 52412

ینامیلس تیاور   - 53412

يونهکل هّللا  یلو  تیاور   - 54413

يزودنق یخلب  تیاور   - 55413

یلذاش تیاور   - 56413

« اهباب ٌیلع  همکحلا و  هنیدم  انأ  ( » 2)413

413هراشا

یطامنا تیاور   - 1414

یلضف ناذاش  تیاور   - 2414

ینطقراد تیاور   - 3414

میعنوبا تابثا   - 4416

يدادغب بیطخ  تیاور   - 5416

ینیومح تیاور   - 6417

دمحا نیّدلا  باهش  تیاور   - 7417

یطویس تیاور   - 8417

يوانم تیاور   - 9418
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يولهد هّللا  یلو  تیاور   - 10418

يونهکل هّللا  ّیلو  تیاور   - 11418

يزودنق تیاور   - 12418

ینطقراد مالک  دروم  رد  419یهیبنت 

« اهباب یلع  ملعلاراد و  انأ  ( » 3)421

421هراشا

يوغب تیاور   - 1422

يربط ّبحم  تیاور   - 2422

يراق تیاور   - 3423

ریثکاب نبا  تیاور   - 4423

يرفج تیاور   - 5423

« هاتّفک ٌّیلع  ملعلا و  نازیم  انأ  ( » 4)423

423هراشا

یملید تیاور   - 1424

ینادمه تیاور   - 2424

يراخب باّهولادبع  تیاور   - 3424

يزودنق تیاور   - 4424

« اهباب ّیلع  هّنجلا و  هنیدم  انأ  ( » 5)424

« اهباب یلع  هقفلا و  هنیدم  انأ  ( » 6)426

426هراشا

هطب نبا  تیاور   - 1426

يزوج نبا  طبس  تیاور   - 2426

قارع نبا  تیاور   - 3427

يدنس تیاور   - 4427

« هناسل یلع  همکحلا و  نازیم  انأ  ( » 7)427

« اهباب نماّلإ  هنیدملا  یتؤت  بابلا و ال  تنأ  هنیدملا و  انأ  339428
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« یملع باب  وهف  » ای « یملع هنیدم  باب  وهف  ( » 9)428

428هراشا

یلزاغم نبا  تیاور   - 1428

یمزراوخ تیاور   - 2430

« یّیصو یملع و  باب  وهف  یلع ، نم  انأ  یّنم و  یلع  ( » 10)430

هب تلسرأ  ام  یتّمُال  نّیبم  یملع و  باب  ّیلع  ( 11)430

430هراشا

یملید هیوریش  تیاور   - 1431

یملید رادرهش  تیاور   - 2431

ینادمه تیاور   - 3431

یطویس تیاور   - 4433

يراخب باّهولادبع  تیاور   - 5433

یقّتم تیاور  - 6434

یباصو تیاور  - 7434

ثّدحم لامج  تیاور   - 8434

ملاعلا ردص  تیاور   - 9434

یلیجع تیاور   - 10435

ینامیلس تیاور   - 11435

يونهکل تیاور   - 12435

يزودنق تیاور   - 13435

« یملع باب  تنأ  و  ( » 12)436

436هراشا

یشوگرخ تیاور   - 1436

میعنوبا تیاور   - 2436

یملید تیاور   - 3437

یمزراوخ تیاور   - 4437
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ینادمه راّطع  تیاور   - 5438

یناحلاص تیاور   - 6438

یجنگ تیاور   - 7438

دمحا نیّدلا  باهش  تیاور   - 8438

يزودنق تیاور   - 9439

« هنم یتوأ  يذّلا  یباب  یملع و  هبیع  ( » 13)439

439هراشا

میعنوبا تیاور   - 1440

یمزراوخ تیاور   - 2440

یعفار تیاور   - 3442

یجنگ تیاور   - 4442

یئومح تیاور   - 5443

یلحم تیاور   - 6443

دمحا نیّدلا  باهش  تیاور   - 7443

یناعنص ریما  تیاور   - 8444

يزودنق تیاور   - 9445

« هنم یتوأ  يذّلا  یباب  وه  و  (» 14)445

445هراشا

هیودرم نبا  تیاور   - 1445

رکاسع نبا  تیاور   - 2446

یجنگ تیاور   - 3446

« هّطح باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ( » 15)446

446هراشا

ینطقراد تیاور   - 1447

یملید تیاور   - 2447

ینادمه تیاور   - 3447
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یطویس تیاور   - 4449

رجح نبا  تیاور   - 5449

یقّتم تیاور   - 6449

سوردیع تیاور   - 7449

يزیزع تیاور   - 8449

یناعنص ریما  تیاور   - 9450

« .نیّدلا باب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ( » 16)451

« هّللا باب  تنأ  و  (» 17)452

« هنیدملا باب  انأ  (» 18)453

« ّیلع وأ  انأاّلإ  يّدؤی  یّنم و ال  ٌّیلع  (» 19)454

« .يوه مهابأ  نم  اجن و  مهاتأ  نم  مهب ، یلتبملا  بابلا  مَُهف  (» 20)460

« .هّطح باب  لثم  مُکیف  یتیب  ُلهأ  لثم  (» 21)461

« .یتّمُأ یف  ملعلا  باوبأ  مُه  و  (» 22)465

ملعلا هنیدم  ثیدح  دنس  467قحلم 

467هراشا

يزاغ نامیلس  نبدوواد  تیاور   - 1467

467هراشا

شلاح 467حرش 

انیبان هیواعموبأ ي  تیاور   - 2468

468هراشا

شلاح 468حرش 

دیبعوبأ تیاور   - 3468

468هراشا

شلاح 469حرش 

يدیف تیاور   - 4469

469هراشا
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شلاح 470حرش 

شادخ نبا  تیاور   - 5470

470هراشا

شلاح 470حرش 

یبرح قاحسا  تیاور   - 6471

471هراشا

شلاح 471حرش 

يرارض لیعامسا  نبدّمحم  تیاور   - 7471

471هراشا

شلاح 472حرش 

يرابنأ نامحّرلادبع  نب  مساق  تیاور   - 8472

472هراشا

شلاح 472حرش 

دّربم تیاور   - 9473

473هراشا

شلاح 473حرش 

غئاص هّللادبعوبا  تیاور   - 10473

473هراشا

شلاح 474حرش 

صفح نبدمحا  تیاور   - 11474

474هراشا

شلاح 474حرش 

هرزج دّمحم  نب  حلاص  تیاور   - 12475

475هراشا

شلاح 475حرش 

يرمْعَم تیاور   - 13476
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476هراشا

شلاح 476حرش 

ایطاز نبا  تیاور   - 14476

476هراشا

شلاح 477حرش 

ینانشا یمعثخ  تیاور   - 15477

477هراشا

شلاح 477حرش 

یشرق ناورم  نبا  تیاور   - 16478

478هراشا

شلاح 478حرش 

قاّقد بّیطلاوبا  تیاور   - 17478

478هراشا

شلاح 478حرش 

یناجرج کلملادبع  تیاور   - 18478

478هراشا

شلاح 480حرش 

دمحا نب  مرکم  تیاور   - 19480

480هراشا

شلاح 480حرش 

ناّحط هیوذاف  نبدمحا  تیاور   - 20481

يدلب نوراه  نب  نامعن  تیاور   - 21481

481هراشا

شلاح 481حرش 

یناجرج یسوم  نب  نامیلس  نب  نامحّرلادبع  تیاور   - 22481

481هراشا
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شلاح 482حرش 

هیورهم نبا  تیاور   - 23482

482هراشا

شلاح 482حرش 

داّلخ نبا  تیاور   - 24483

483هراشا

شلاح 483حرش 

یباطخ قوراف  تیاور   - 25483

483هراشا

شلاح 483حرش 

يدع نبا  تیاور   - 26484

484هراشا

شلاح 484حرش 

یسّدقم نیّدلا  سمش  تیاور   - 27485

485هراشا

شلاح 485حرش 

ناذاش نبا  تیاور   - 28485

485هراشا

شلاح 486حرش 

ینطقراد تیاور   - 29486

486هراشا

شلاح 486حرش 

یبالک تیاور   - 30487

487هراشا

شلاح 487حرش 

يولع نسحلاوبا  تیاور   - 31487
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487هراشا

شلاح 488حرش 

قزر نبدمحا  نبدّمحم  تیاور   - 32488

488هراشا

شلاح 488حرش 

یفریص تیاور   - 33489

489هراشا

شلاح 489حرش 

یناقرب تیاور   - 34489

489هراشا

شلاح 490حرش 

یسرن تیاور   - 35490

490هراشا

شلاح 490حرش 

یبلعث تیاور   - 36490

490هراشا

شلاح 492حرش 

يرکسد تیاور   - 37492

492هراشا

شلاح 492حرش 

يرمیص تیاور   - 38493

493هراشا

شلاح 493حرش 

یمهس تیاور   - 39494

494هراشا

شلاح 494حرش 
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یقیتع تیاور   - 40494

494هراشا

شلاح 495حرش 

هیقف دیعسوبا  تیاور   - 41495

495هراشا

شلاح 495حرش 

يرهوج تیاور   - 42496

496هراشا

شلاح 496حرش 

راّیع تیاور   - 43496

496هراشا

شلاح 496حرش 

یناکسح تیاور   - 44497

497هراشا

شلاح 497حرش 

هدعسم نبا  تیاور   - 45498

498هراشا

شلاح 498حرش 

یجاب دیلولاوبا  تیاور   - 46499

499هراشا

شلاح 499حرش 

يدنقرمس تیاور   - 47499

499هراشا

شلاح 500حرش 

یناهفصا بغار  تیاور   - 48500

500هراشا
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شلاح 500حرش 

سیبق نبا  تیاور   - 49501

501هراشا

شلاح 501حرش 

يریشق نبا  تیاور   - 50502

502هراشا

شلاح 502حرش 

یماحش رهاز  تیاور   - 51502

502هراشا

شلاح 503حرش 

زاّزق روصنموبا  تیاور   - 52503

503هراشا

شلاح 503حرش 

يرشخمز تیاور   - 53504

504هراشا

شلاح 504حرش 

یطامنا تیاور   - 54504

504هراشا

شلاح 505حرش 

نوریخ نبا  تیاور   - 55505

505هراشا

شلاح 505حرش 

يدادغب دّمحم  رتخد  همطاف  تیاور   - 56506

506هراشا

شلاح 506حرش 

رهاط نب  هیجو  تیاور   - 57506
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506هراشا

شلاح 506حرش 

ضایع یضاق  تیاور   - 58507

507هراشا

شلاح 507حرش 

یلقهد تیاور   - 59508

اّلم تیاور   - 60508

508هراشا

شلاح 508حرش 

يرابنألا نبا  تیاور   - 61509

509هراشا

شلاح 509حرش 

یناقلاط تیاور   - 62509

509هراشا

شلاح 510حرش 

يدنک نمیلاوبا  تیاور   - 63510

510هراشا

شلاح 511حرش 

یعفار تیاور   - 64511

511هراشا

شلاح 511حرش 

یقشمد رصنوبا  تیاور   - 65512

512هراشا

شلاح 512حرش 

یمزراوخ اجّرلاوبا  تیاور   - 66512

512هراشا
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شلاح 513حرش 

یکلام هرمج  یبا  نبا  تیاور   - 67513

513هراشا

شلاح 513حرش 

يریون تیاور   - 68514

514هراشا

شلاح 514حرش 

یبهذ تیاور   - 69514

514هراشا

شلاح 514حرش 

یقشمد ریثک  نبا  تیاور   - 70515

515هراشا

شلاح 515حرش 

یقارعلا نیز  تیاور   - 71515

515هراشا

شلاح 517حرش 

یمثیه تیاور   - 72517

517هراشا

شلاح 517حرش 

يدنشقلق تیاور   - 73518

518هراشا

شلاح 518حرش 

ینیع تیاور   - 74519

519هراشا

شلاح 519حرش 

یطساو روعا  تیاور   - 75519
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519هراشا

شلاح 520حرش 

یفنح ریزو  نبا  تیاور   - 76520

عیبد نبا  تیاور   - 77520

520هراشا

شلاح 520حرش 

یطیغ مجن  تیاور   - 78521

521هراشا

شلاح 521حرش 

یکبس لیلخ  نبدمحا  تیاور   - 79521

521هراشا

شلاح 522حرش 

یلباب سمش  تیاور   - 80522

522هراشا

شلاح 522حرش 

یفنح ِیسّدقم  تیاور   - 81522

يدرُک رداقلادبع  تیاور   - 82523

نیّدلا ّیلو  نب  میرکلادبع  تیاور   - 83523

یبرغم تیاور   - 84524

524هراشا

شلاح 524حرش 

یّکم یماصع  تیاور   - 85524

524هراشا

شلاح 524حرش 

ینولجع تیاور   - 86525

525هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


شلاح 525حرش 

يدیبز تیاور   - 87525

525هراشا

شلاح 526حرش 

يربزک دّمحم  تیاور   - 88526

526هراشا

شلاح 526حرش 

یسولآ تیاور   - 89526

526هراشا

شلاح 527حرش 

يربزک نامحّرلادبع  تیاور   - 90527

527هراشا

شلاح 527حرش 

نالحد ینیز  تیاور   - 91527

527هراشا

شلاح 527حرش 

يرایبأ تیاور   - 92528

528هراشا

شلاح 528حرش 

یتالو تیاور   - 93528

528هراشا

شلاح 528حرش 

یجنزرب تیاور   - 94529

529هراشا

شلاح 529حرش 

يدنفأ تجهب  تیاور   - 95529

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


یناهبن تیاور   - 96529

529هراشا

شلاح 529حرش 

یکلام فولخم  دّمحم  تیاور   - 97530

530هراشا

شلاح 530حرش 

یطیقنش تیاور   - 98530

530هراشا

شلاح 531حرش 

رقص دمحا  ساّبع  داوجلادبع و  دمحا  تیاور   - 99531

یبرغم قیدصلا  نبا  تیاور   - 100531

531هراشا

شلاح 533حرش 

« ملعلا هنیدم   » ثیدح دنس  هرابرد  يولهد  اب  534ماگمه 

534هراشا

نیعم نبا  هب  حدق  تبسن  ّدر  - 1537

537هراشا

تسا هتسناد  حیحص  ار  نآ  يرابنا »  » لاؤس خساپ  رد  وا   - 1537

تسا هدرک  تابثا  ار  ثیدح  يرود »  » هب خساپ  رد  نیعم  نبا   - 2538

تسا هدرک  تابثا  زرحم » نبا   » هب خساپ  رد  ار  ثیدح  نیا  وا   - 3539

تسا هدرک  تابثا  هرزج » حلاص   » خساپ رد  ار  ثیدح  وا   - 4540

يراخب حدق  ّدر  - 2544

544هراشا

تسا هدش  حرج  يراخب   - 1545

تسا فرحنم  يراخب   - 2545

ثیدح نیا  زا  قاّزرلادبع  تیاور   - 3545

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


دمحا تیاور   - 4545

نیعم نبا  تیاور   - 5546

يربط تیاور   - 6546

مکاح تیاور   - 7546

يذمرت تیاور   - 8546

ثیدح نیا  تحص  رب  ناظفاح  زا  یهورگ  نیقی   - 9547

یهورگ ندرمش  نسح   - 10547

یشکرز نخس   - 11547

یّکم رجح  نبا  ياوتف   - 12547

يراخب شهوکن  زا  یهورگ  ینادرگیور   - 13548

يذمرت هب  حدق  تبسن  ّدر  - 3548

548هراشا

دنا هدرک  لقن  يذمرت  حیحص  زا  ار  ثیدح  یتعامج  ( 1)549

یعفاش هحلط  نبا   - 1549

هّیمیت نبا   - 2549

ناهبزور نبا   - 3549

يدبیم  - 4549

یماش فسوی  نبدّمحم   - 5550

یّکم رجح  نبا   - 6550

مودخم ازریم   - 7550

ینمی سوردیع   - 8550

يرداق یناخیش   - 9551

يولهد قحلادبع   - 10551

یسلماربش  - 11551

يدرک  - 12551

یناقرز  - 13551
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ناّبص  - 14552

یلیجع  - 15552

تسا هتسناد  نسح  ار  ثیدح  يذمرت  ( 2)552

يزوج نبا  رب  یطویس  ضارتعا  ( 3)552

یناکوش نخس  ( 4)553

يزوج نبا  حدق  ّدر  - 4553

553هراشا

يزوج نبا  هرابرد ي  نادنمشناد  ياه  هتفگ  554زا 

يزوج نبا  تاعوضوملا  باتک  هرابرد ي  نادنمشناد  نانخس  556زا 

يزوج نبا  حدق  رب  نادنمشناد  ّدر  - 5564

دیعلا قیقد  نبا  شهوکن  ّدر  - 6566

يرزج یبهذ و  يوون و  رظن  هرابرد ي  566نخس 

566هراشا

يوون نیّدلا  یحم  خیش  رظن  - 1567

567هراشا

« اهباب یلع  همکحلاراد و  انأ  : » ثیدح 567توبث 

567هراشا

دمحا تیاور   - 1568

وا نتسناد  نسح  يذمرت و  تیاور   - 2568

وا نتسناد  حیحص  يربط و  تیاور   - 3568

وا نتسناد  حیحص  مکاح و  تیاور   - 4568

رگید یهورگ  تیاور   - 5569

يذمرت هب  ثیدح  نیا  شهوکن  تبسن  569ّدر 

يذمرت ترابع  569فیرحت 

!! تسا نینچ  رایسب  هچ  570و 

يذمرت نخس  رد  يوون  572فّرصت 
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يذمرت هتفگ  زا  يرگید  573فیرحت 

يوون 573مّهوت 

ثیدح 574نایوار 

ناعبات هباحص و  574زا 

ثحب 575هجیتن ي 

نادنمشناد نخس  رد  وا  شهوکن  ندوب  575لطاب 

ثیدح 576توبث 

يوون رعش  کی  576زا 

یبهذ نیّدلا  سمش  يأر  - 2576

576هراشا

یبهذ بّصعت  فارحنا و   - 1576

ییالع قیقحت   - 2576

یبهذ رب  ینالقسع  رجح  نبا  ّدر   - 3578

وا رب  یّکم  رجح  نبا  ّدر   - 4578

وا ّدض  رب  نانآ  ّدر  رگید و  یهورگ  ضارعا   - 5579

قح يرترب  ياه  هناشن  زا   - 6580

يرزج نیّدلا  سمش  يأر  - 3581

581هراشا

« ملعلاهنیدم  » ثیدح هب  تّنس  لها  نادنمشناد  584لالدتسا 

هّللا ّیلو  هاش  587جاجتحا 

يولهد دوخ  587جاجتحا 

« اهباب یلع  ملعلاهنیدم و  انأ   » ثیدح 589تلالد 

589هراشا

تّیملعا رب  ملعلا  هنیدم  ثیدح  تلالد  - 1589

589هراشا

تّیملعا رب  ثیدح  تلالد  هب  نانآ  597فارتعا 
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تّیلضفا يارب  تّیملعا  مازلتسا  اّما  600و 

مالسلا هیلع  مدآ  ندش  هفیلخ  608ناتساد 

مالسلا امهیلع  مدآ  ترضح  یلع و  ترضح  نایم  610تهباشم 

تمصع رب  نآ  تلالد  - 2612

تساه شناد  هطساو ي  ماما  هکنیا  رب  ثیدح  تلالد  - 3614

تسا شناد  نابهگن  ماما  هکنیا  رب  ثیدح  تلالد  - 4616

وا هب  هعجارم ي  ندوب  بجاو  رب  ثیدح  تلالد  - 5617

دگنج یم  یغب ) لها   ) ناشکرس اب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ماما  هکنیا  رب  ثیدح  تلالد  - 6620

رباج تیاور  رد  ثیدح  - 7621

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  هبطخ ي  رد  ثیدح  نیا  - 8624

مالسلا هیلع  ماما  هب  اه  هار  مامت  ندیسر  - 9625

مالسلا هیلع  ماما  ندوب  ایلوألا  متاخ  رب  ثیدح  تلالد  - 10626

تماما سپس  تّیلضفا و  يارب  تّیملعا  مازلتسا  رب  يرگید  ياه  لیلد  - 11628

628هراشا

تولاج ناتساد   - 1628

مالسلا امهیلع  دوواد  يارب  نامیلس  ینیشناج  ناتساد   - 2629

( ...ًالماع لمعتسا  نم  ) ...دریگ راک  هب  ار  يرازگراک  سک  ره  ثیدح :  - 3631

هدش تیاور  راعشا  زا  لیلد   - 4631

« ...مدرک یم  كرد  ار  لبج  نبذاعم  رگا  : » رمع هتفگ ي   - 5636

« .رکب یبا  ردص  یف  هتببص  الا و  يردص  یف  هّللا  ّبصام   » اب هضراعم  ندرک  لطاب  - 12638

638هراشا

تسا یگتخاس  ثیدح  نیا   - 1638

عقاو اب  قباطت  مدع   - 2638

يزوج نبا  رظن   - 3639

یبّیط هاگدید   - 4640

مّیق نبا  رظن   - 5641
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يدابآزوریف رظن   - 6642

ینتف رظن   - 7642

يراق رظن   - 8642

يولهد ّقحلادبع  رظن   - 9643

يدابآ هلإ  رظن   - 10643

یناکوش رظن   - 11645

يولهد نخس  زا  ثیدح  ندوب  لطاب   - 12645

اه هتکن  اه و  646هصالخ 

« رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول   » اب هضراعم  ندرک  لطاب  - 13647

647هراشا

رمع نیشیپ  رفک   - 1647

تسین موصعم  رمع   - 2649

تسا رکبوبا  رب  رمع  تّیلضفا  ثیدح ، نیا  همزال ي   - 3649

لقع تهادب  اب  شندوب  لطاب   - 4650

شیاهدانسا ندوب  فیعض   - 5650

ناعاه نب  حرشم  ندوب  651فیعض 

ورمع نبرکب  ندوب  652فیعض 

رگید قیرط  زا  652ثیدح 

راتخم نب  لضف  ندوب  653فیعض 

رگید یظفل  اب  654ثیدح 

ثیدح نیا  نتخاس  زا  655فده 

یگتخاس ثیدح  ظفل  656رییغت 

تسا هدروآ  تاعوضوملا »  » رد ار  ثیدح  يزوج  657نبا 

یطویس 658عافد 

یطویس عافد  رب  659ّدر 

تّنس لها  ياه  تیاور  هب  هعیش  لالدتسا  هوجو  - 14670
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670هراشا

هتفگ نیا  هب  وا  ياه  جاجتحا  ندوب  لطاب   - 1670

ناناملسم لالدتسا  اب  ضقن   - 2670

مازلا باب  ندش  هتسب  موزل   - 3671

هعیش لالدتسا  هجو   - 4671

رارقا هدعاق   - 5671

نمشد رارقا  رابتعا   - 6672

نیّدلادیشر نخس  - 7672

« هفحتلا  » باتک زاغآ  رد  يولهد  نخس   - 8673

شردپ نخس   - 9673

هدشاعّدا ثیدح  ود  ندوب  لطاب   - 10674

دنا هتفگ  ملعلا » هنیدم   » ثیدح هرابرد ي  هچ  نآ  رد  نادنمشناد  رگید  675اب 

675هراشا

ثیدح هرابرد ي  یمصاع  نخس  اب  - 1675

675هراشا

هیماما بهذم  رب  ثیدح  676تلالد 

یمصاع لیوأت  هب  خساپ  ياه  680هجو 

680هراشا

تسا یلاخ  وت  ییاعّدا   - 1681

تسا هدرب  مان  باب  کی  زا  اهنت  ربمایپ   - 2681

دیور باب  نیا  غارس  هب  اهنت  هک  دنداد  نامرف  ربمایپ   - 3682

رگید یثیدح  رد  رفن  هس  نآ  زا  ندربن  مان   - 4682

رایسب ياهاج  رد  ینادان  هب  نانآ  فارتعا   - 5682

شدوخ نخس  اب  وا  رب  ضقن   - 6683

شا هتفگ  لیذ  زا  وا  نخس  ندوب  لطاب   - 7683

یمصاع زا  رگید  ینخس  اب  - 2684
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684هراشا

شتاملک رد  ضقانت   - 1686

تواضق هب  یلع  صاصتخا  ياعّدا  ندوب  لطاب   - 2686

تسا یگتخاس  تسا » رکبوبا  متّما  نیرت  میحر  : » ثیدح  - 3687

687هراشا

ثیدح لاجر  هب  688یهاگن 

تسین یلاخ  لاسرا  زا  ثیدح  690نیا 

تسا فیعض  یثیدح  691لسرم ،

تسا حضاو  ًالماک  یمصاع  تیاور  ندوب  691لسرم 

هداتق لسرم  692تیاور 

ثحب هجیتن ي  692لصاح و 

رمع نبا  زا  ثیدح  نیا  693لقن 

شلاجر هب  693یهاگن 

رمع نبا  زا  يرگید  694لقن 

شدنس هب  694یهاگن 

ثحب 695لصاح 

رباج زا  696ثیدح 

نآ لاجر  هب  697یهاگن 

يردخ دیعسوبا  زا  لقن  هب  ثیدح  698نیا 

شلاجر هب  699یهاگن 

یفقث نجحموبا  زا  701ثیدح 

شدنس هب  701یهاگن 

تاعوضوملا رد  سوأ  نبداّدش  زا  ثیدح  702لقن 

درادن يدنس  ساّبع  نبا  زا  لقن  هب  704ثیدح 

ثحب هجیتن ي  705لصاح و 

نارگشهوژپ رگید  705رظن 
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يداهلادبع نبا  لاح  705حرش 

تسا تمحر  رد  يرد  نوچ  تسا ؛ رد  نیلّوا  رکبوبا  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب   - 4706

706هراشا

رکبوبا ياه  يریگ  تخس  زا  ییاه  707هنومن 

...دیآ یم  مدزن  هک  تسا  یناطیش  ارم  تفگ : 716رکبوبا 

تسا رکبوبا  زا  دعب  ملعلا  هنیدم  باب  رمع  هک  نیا  ياعّدا  ندوب  لطاب   - 5717

717هراشا

نافلاخم ناقفانم و  زا  رمع  ینابیتشپ  دهاوش  717زا 

رگید یگتخاس  730ثیدح 

ناقفانم هب  ملع  هب  هفیذح  731صاصتخا 

تسا رهش  نآ  ِرد  رمع  زا  دعب  نامثع  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب  - 6733

تسا شناد  رهش  ياهرد  زا  ّیبُأ  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب  - 7733

تسا شناد  رهش  ياهرد  زا  ذاعم »  » هک اعّدا  نیا  ندوب  لطاب  - 8734

734هراشا

اعّدا نیا  ندوب  لطاب  734هوجو 

مارح لالح و  هب  ذاعم  ینادان  دهاوش  735زا 

ذاعم زا  عافد  رد  یگتخاس  737یثیدح 

شندوب یگتخاس  رب  ییاه  738لیلد 

دنوادخ لاوما  رد  ذاعم  741تراجت 

تسا شناد  رهش  ياهرد  زا  دیز  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب   - 9743

تسا شناد  رهش  ياهرد  زا  هدیبعوبا  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب   - 10744

744هراشا

اعّدا نیا  نالطب  ياه  744هجو 

يراخب حیحص  زا  ثیدح  ياه  745لقن 

ملسم حیحص  رد  ثیدح  ياه  746لقن 

اه لقن  نیا  یتسس  ياه  747هجو 
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نآ هب  تبسن  ناظفاح  حدق  رگید و  یظفل  اب  هدیبعوبا  يراد  تناما  757ثیدح 

ینعم رظن  زا  ثیدح  ندوب  لطاب  موس : 757هجو 

ار نآ  شندرکّدر  يربط و  758راذتعا 

نآ ندرکّدر  ياه  هجو  يزوج و  نبا  طبس  759راذتعا 

هدیبعوبا دهز  رد  هدش  لعج  770ثیدح 

تسا شناد  رهش  ياهرد  زا  رذوبا  هک  نیا  ياعّدا  ندوب  لطاب   - 11773

773هراشا

دراد قرف  نارگید  هرابرد ي  وا  ترابع  اب  رذوبا  هرابرد ي  یمصاع  ترابع   - 1773

: تسا تّنس  لها  هب  دّرفتم  ياه  ثیدح  زا  یسیع  ترضح  هب  رذوبا  تهابش  ياه  ثیدح   - 2774

تسا هدرک  لقن  رذوبا  دهز  رد  یمصاع  هک  یثیدح  ندوب  ذاش   - 3775

رذوبا ییوگ  تسار  هرابرد ي  یمصاع  نخس  هب  یهاگن   - 4776

« ...دنکفین هیاس  : » ثیدح رد  یمصاع  فّرصت   - 5776

تساه شناد  مامت  عماج  دهز  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب   - 6776

: ثیدح هرابرد ي  یبّیط  نخس  اب  - 3777

777هراشا

یبّیط نخس  ندوب  لطاب  ياه  777هجو 

تسین رد  کی  زا  شیب  نتشاد  مزلتسم  هناخ  تعسو   - 1777

شتعسو هیاپ ي  رب  هن  تسا  نایتشهب  ياهرادرک  هیاپ ي  رب  تشهب  ياهرد  ندوب  ددعتم   - 2778

 - 3780

دنتسه نیموصعم  هّمئا ي  نامه  دشاب ، ییاهرد  ار  تمکح  هناخ ي  رگا   - 4781

تسا رد  یگناگی  رگنایب  ثیدح  رهاظ   - 5781

دنتسه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باوبا  مالسلا  مهیلع  ماما  هدزاود   - 6784

ثیدح هرابرد ي  یناّرح  هّیمیت  نبا  نخس  اب  - 4786

786هراشا

ثیدح ندوب  فیعض  ياعّدا  ندوب  لطاب   - 1787

787هراشا
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دمحا نیعم و  نبا  رب  هیمیت  نبا  788شیاتس 

يذمرت تیاور  هب  هّیمیت  نبا  793فارتعا 

وا هب  تبسن  شدامتعا  يذمرت و  رب  هّیمیت  نبا  793يانث 

يربط ریرج  نبا  هرابرد ي  هّیمیت  نبا  795ّولغ 

مکاح زا  هّیمیت  نبا  797شیاتس 

يزوج نبا  طّسوت  ثیدح  حدق  هب  کّسمت  ندوب  طقاس   - 2798

دوش یم  هتخانش  نآ  نتم  دوخ  زا  غورد  و  هتفگ : نیا  هرابرد ي   - 3800

دنشاب رتاوت  لها  زا  دیاب  ناغّلبم  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب   - 4801

نیا و  تسین ، ملع  دیفم  نئارق  اب  زج  دحاو  ربخ  : » هّیمیت نبا  هتفگ  نیا  هرابرد   - 5824

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تمصع  ياه  لیلد  هب  هراشا   - 6827

« تسین نادان  یقیدنز  يارتفا  زج  يزیچ  ثیدح  نیا  : » هّیمیت نبا  هتفگ  نیا  همزال ي   - 7829

829هراشا

تسا ربمایپ  ياه  شناد  غّلبم  یلع  دراد  تلالد  هک  ییاه  ثیدح  831زا 

یلع زا  شناد  راشتنا   - 8833

833هراشا

هرّونم 835هنیدم ي 

همّرکم 836هّکم ي 

838ماش

839هرصب

840هفوک

844نمی

ثیدح نیا  هرابرد ي  روعأ  فسوی  نخس  اب  - 5850

850هراشا

ماما ملع  يرترب  رب  ثیدح  851تلالد 

ربمایپ ياه  شناد  رب  نتشاد  هطاحا  رب  نآ  851تلالد 

تیملعا رب  نآ  851تلالد 
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شناد رد  باحصا  ندوب  يواسم  ياعّدا  ندوب  852لطاب 

تسا یگتخاس  موجّنلاک » یباحصا   » 852ثیدح

تاواسم رب  ناگراتس  ثیدح  نتشادن  857تلالد 

تسا لاحم  باحصا  همه ي  يارب  شناد  859تابثا 

تسا تباث  هقرف  ود  ره  ياه  لقن  زا  ملعلا  هنیدم  859ثیدح 

درادن مه  نانیمطا  دروم  لقن  کی  هدش  هدرب  نامگ  هفاضا  860نآ 

؟ درک تیاور  ار  نآ  یسک  هچ  860و 

تسین تّجح  هّیماما  رب  دوش  مه  تباث  860رگا 

نآ عضاو  نآ و  هرابرد ي  یلاوقا  هدایز و  نیا  رد  860لصا 

نانآ مارم  فالخ  رب  هدایز  نیا  865تلالد 

تسا جراوخ  راک  یلع »  » ظفل 866لیوأت 

دندیمهف مدرم  هک  تسا  يزیچ  فالخ  رب  867نیا 

دنک یم  لطاب  دندروآ ، یم  ماما  ياه  تبقنم  رد  هک  ییاه  ثیدح  ار  لیوأت  867نیا 

تسا نآ  لیوأت  ندوب  لطاب  رب  یلیلد  ثیدح  رد  هدایز  نآ  867نتخاس 

تسا نآ  لیوأت  ندوب  لطاب  هب  لیلد  ثیدح ، نیا  دنس  هرابرد ي  نانآ  زا  یضعب  868نعط 

: ماما 868شیامرف 

يروش زور  رد  ثیدح  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  871جاجتحا 

ثیدح نیا  هب  ساّبع  نبا  872لالدتسا 

ثیدح نیا  هب  هیواعم  اب  صاع  نبورمع  872جاجتحا 

« دیایب یلع  دزن  دیاب  سپ  : » ثیدح نایاپ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  874هدومرف 

ثیدح ظافلا  یضعب  رد  اه  875هنیرق 

دنک یم  بیذکت  يار  لیوأت  نآ  ثیدح ، 876دهاوش 

دندرک در  ار  هدشرکذ  لیوأت  موق  880ناگرزب 

ثیدح نیا  هرابرد ي  يواخس  نخس  اب  - 6882

882هراشا

تسا دساف  نیخیش  تّیلضفا  رب  ناعبات  باحصا و  عامجا  883ياعّدا 
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دنک یم  شلطاب  نآ  ریغ  ملعلا و  هنیدم  ثیدح  میریذپب ،  يار  شداقعنا  884رگا 

درادن تحص  نداد  لیضفت  رد  رمع  نبا  ثیدح  884ینعم 

رمع نبا  ثیدح  دنس  تّحص  885مدع 

ماما تّیلضفا  رد  حیرص  یظفل  اب  رمع  نبا  887ثیدح 

رگید ییاه  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يرترب  هب  رمع  نبا  888حیرصت 

رمع نبا  ثیدح  رد  موق  890تالّمأت 

نیخیش هرابرد ي  مالسلا  هیلع  یلع  892رظن 

يراخب زا  894یفیرحت 

يرهوج رکبوبا  زا  896یفیرحت 

یگتخاس یثیدح  دنس  هب  898یهاگن 

رگید یگتخاس  900ثیدح 

رگید یگتخاس  901ثیدح 

ثیدح نیا  هرابرد ي  یطویس  نخس  اب  - 7902

ثیدح نیا  هرابرد ي  يدوهمس  نخس  اب  - 8902

902هراشا

تسا غورد  يذمرت  يراخب و  هب  نعط  تبسن   - 1903

تسا لطاب  رکبوبا  يرترب  ثیدح و  نیا  نایم  نتشادن  تافانم  ياعّدا   - 2905

تسا لطاب  رکبوبا  يرترب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  یهاوگ  ياعّدا   - 3905

تسا لطاب  زین  نآ  هب  ماما  ریغ  یهاوگ  ياعّدا   - 4905

تسا نیغورد  وا  شناد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یهاوگ  ياعّدا   - 5906

تسا غورد  فالتخا  دراوم  رد  رکبوبا  تیناقح  ياعّدا   - 6906

تسین هتفریذپ  دوب ، هاتوک  رکبوبا  تّدم  هکنیا  هب  راذتعا   - 7906

ناشیا هب  ود  نآ  هعجارم ي  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تیملعا  هب  نیخیش  فارتعا   - 8908

ثیدح نیا  هرابرد ي  ناهبزور  نبا  نخس  اب  - 9910

910هراشا

ناهبزور نبا  زا  يرگید  911نخس 
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يوغب هتشون ي  حیباصم »  » رد 915فیرحت 

ثیدح نیا  هرابرد ي  یّکم  رجح  نبا  نخس  اب  - 10921

921هراشا

ملعلاهنیدم ثیدح  ببس  هب  تسا  ملعا  922یلع 

922هراشا

تسا لطاب  هتفرگ ، رارق  هنعط  دروم  ثیدح  هک  نیا  ياعّدا   - 1922

922هراشا

يزوج نبا  هرابرد ي  نادنمشناد  924رظن 

ثیدح هب  يزوج  نبا  نعط  رب  نادنمشناد  926ّدر 

هیکملا حنملا  رد  رجح  نبا  طسوت  ثیدح  نتسناد  نسح   - 2929

« نانجلا ریهطت   » رد رجح  نبا  طّسوت  ثیدح  ندروآ  رامش  هب  نسح   - 3933

شیاهاوتف یضعب  رد  رجح  نبا  طسوت  ثیدح  نتسناد  نسح   - 4935

!؟ تسا شبارحم  رکبوبا  و   - ... 5936

936هراشا

تسا تعدب  تّنس  لها  دزن  بارحم  937يانب 

دوب زیزعلادبع  نبرمع  درک  انب  بارحم  هک  یسک  941نیلّوا 

درادن بسانت  تبسن  نآ  اب  رکبوبا  یعقاو  942ِلاح 

« بارحم  » و باب »  » نایم ياه  942توافت 

« .تسین تّیملعا  یضتقم  ...ملعلا  دارأ  نمف  : » هک وا  هتفگ  نیا  هرابرد   - 6946

946هراشا

: شا 946هدومرف 

دراد تیملعا  ياضتقا  ییاهنت  946هب 

؟ تسا زیاج  ملعا  ریغ  هب  عاجرا  946ایآ 

رجح نبا  هیجوت  948لاطبا 

تسا نآ  فقس  نامثع  اهراوید و  رمع  هیاپ و  رکبوبا  ثیدح :  - 7949

949هراشا
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ثیدح نیا  950يواخس و 

ثیدح نیا  هرابرد  رجح  نبا  دوخ  950رظن 

ثیدح نیا  هرابرد  یناشخدب  951رظن 

ثیدح نیا  951يونهکل و 

( اهساسا رکبوبا  !!) ...تسا نآ  هیاپ  952رکبوبا 

( اهناطیح رمع  !!) ...تسا نآ  ياهراوید  953رمع 

!! ...تسا نآ  فقس  نامثع  954و 

«: ّیلَع  » لیوأت رد  رجح  نبا  956هاگدید 

: لاعتم دنوادخ  956هدومرف ي 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تئارق  956رد 

!! ...تسا هیواعم  شا  هقلح  957و 

دشاب حیحص  دناوت  یمن  هیواعم  يرترب  رد  ربمایپ  زا  958يزیچ 

ینعم رظن  زا  یگتخاس  هلمج ي  نآ  ندوب  964لطاب 

رگید یگتخاس  ظفل  اب  هنیدم  965ثیدح 

ثیدح نیا  هرابرد ي  يراق  نخس  اب  - 11966

966هراشا

يرگید هن  تسا  هنیدم  باب  969یلع 

تسا یگتخاس  ناگراتس »  » 970ثیدح

« تواضق باب   » هب ثیدح  صاصتخا  972ياعّدا 

يراق ياه  هتفگ  رگید  خساپ  هب  974هراشا 

ثیدح نیا  هرابرد ي  ینابنب  نخس  اب  - 12974

974هراشا

تسا باب  باحصا  ریغ  يارب  طقف  وا  هکنیا  976ياعّدا 

دنتسه باحصا  نیرتاناد  افلخ  هک  نیا  977ياعّدا 

دنتفرگ یم  هرهب  مالسلا  هیلع  ماما  زا  نارگید  981افلخ و 

تسا رَد  کی  طقف  ار  رهش  هک  نیا  رب  ثیدح  983تلالد 
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ثیدح نیا  هرابرد ي  يرداق  نخس  اب  - 13988

ثیدح نیا  هرابرد ي  قحلادبع  نخس  اب  - 14990

990هراشا

تسوا ملع  یگدرتسگ  یگژیو  صیصخت ، هجو  هک  اعّدا  نیا  992یسررب 

تسین مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زج  يرهظم  تّوبن ، تافص  994يارب 

تساه تفص  نیرتالاو  994شناد 

تسا یگتخاس  موجن  997ثیدح 

ثیدح نیا  هرابرد ي  هّللا  یلو  نخس  اب  - 15998

998هراشا

هّللا یلو  زا  يرگید  1001مالک 

ادتقا ثیدح  رد  1001یشهوژپ 

ریش ثیدح  يدنس  1002یسررب 

نآ نایوار  لاوحا  رد  1004یشهوژپ 

يرهز هب  مزاحوبا  1006همان ي 

جرعا مزاحوبا  لاح  1013حرش 

يرهز ّدج  ردپ و  1014عضو 

ریش ثیدح  تلالد  1015یسررب 

( صیمق  ) نهاریپ ثیدح  ِيدنس  1017یسررب 

نهاریپ ثیدح  تلالد  1019یسررب 

هیبنت 1021رادشه و 

هنیدم ثیدح  هب  هدش  دراو  دوعسم  نبا  تلیضف  رد  هچ  نآ  ندوب  کیدزن  1022ياعّدا 

هنیدم ثیدح  اب  هدش  دراو  هشیاع  تلیضف  رد  هچ  نآ  ندوب  کیدزن  1023ياعّدا 

هنیدم ثیدح  هب  هدش ، دراو  ّیبا  ذاعم و  يرترب  رد  هچ  نآ  ندوب  کیدزن  1024ياعّدا 

شنزرس اب  هارمه  1024یگنرد 

هّللا یلو  زا  رگید  1027یمالک 

« دیریگب ءاریمح  زا   » ثیدح دنس  هب  1028یهاگن 
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« ءاریمحلا نع  اوذخ   » ثیدح تلالد  هب  1030یهاگن 

« ادتقا  » ثیدح تلالد  دنس و  هب  1030یهاگن 

ثیدح هب  1031یهاگن 

ثیدح نیا  هرابرد ي  يدابآ  گنروا  نخس  اب  - 161032

1032هراشا

هخوخ ثیدح  هب  1033یهاگن 

مزاح نبریرج  لاح  1034حرش 

همرکع لاح  1036حرش 

سیُوا نب  لیعامسا  لاح  1054حرش 

سنا نب  1058کلام 

شیاهدانسا فعض  هخوخ و  ثیدح  رد  يراخب  1059فیرحت 

دوب باب  رمع  هکنیا  رد  هفیذح  ثیدح  هب  1067یهاگن 

درادن کّلمت  تورث  زا  يزیچ  رب  تّوبن  هناخ ي  هکنیا  رب  هنیدم ، ثیدح  تلالد  1069ياعّدا 

دنتسه ناسکی  شناد  رد  راهطا  1072هّمئا ي 

دنرب یمن  ثرا  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا ي  زج  ار  1074شناد 

ثیدح نیا  هرابرد ي  هّللاءانث  یضاق  نخس  اب  - 171074

1074هراشا

تسا لطاب  ینطاب ، ياه  شناد  رب  1075لمح 

« اهباب یلع  هقفلا و  هنیدم  انأ   » 1089ثیدح

ناگراتس ثیدح  1090حدق 

ثیدح نیا  هرابرد ي  يولهد  نخس  اب  - 181090

زکرم 1097هرابرد 
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ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  هصالخ 

باتک تاصخشم 

.ق 1306  - 1246 یلقدمحم ، نب  نیسحدماح  يروتنک ، : هسانشرس

هدیزگرب  . یسراف  . راهطالا همئالا  هماما  یف  راونالا  تاقبع  : يدادرارق ناونع 

ینیسح یلع  بیرعت  صیخلت و  يدنه ؛ نیـسحدماح  فیلات  ملعلا / هنیدم  انا  ثیدح  راونالا  تاقبع  هصالخ ي  : روآدیدپ مان  ناونع و 
.نیب ناهج  دوعسمریما  شیاریو  بولقلا ؛ بوبحم  رقابدمحم  همجرت  ینالیم ؛

.1387 ءابن ، نارهت : : رشن تاصخشم 

.ص  1039: يرهاظ تاصخشم 

 : لایر 6-56-8323-964-978  145000: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

ثیداحا 40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  : عوضوم

لیاضف .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  : عوضوم

(. ملعلا هنیدم  باب   ) صاخ ثیداحا  : عوضوم

هعیش ثیداحا  : عوضوم

 - 1326 یلعدیس ، ینالیم ، ینیسح  : هدوزفا هسانش 

مجرتم  - ، 1328 رقابدمحم ، بولقلا ، بوبحم  : هدوزفا هسانش 

دوعسم ریما  نیب ، ناهج  : هدوزفا هسانش 

ب2 ك9 1387  / BP145: هرگنک يدنب  هدر 

297/218: ییوید يدنب  هدر 

:م44676-85 یلم یسانشباتک  هرامش 
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هدیکچ

فّلؤم نخس 

: هب میدقت 

، گرتس تفالخ  گرزب و  تماما  راد  مچرپ 

: رظتنم يدهم  رصع  یلو  ترضح 

يرکسعلا نسحلا  نبهجح 

هادف انحاورا 

ّرضلا انلهأ  انّسم و  زیزعلا  اّهیأ  ای 

انل فوأف  هاجزم  هعاضبب  انئج  و 

يزجی هّللا  َّنإ  انیلع  قّدصت  لیکلا و 

نیقّدصتملا

یهلا هریخذ ي  نیرخآ  ، ناـکما ملاـع  بطق  سّدـقم  هاگـشیپ  هب  شیوـخ ، موـحرم  رداـم  ردـپ و  فرط  زا  ار  همجرت  نیا  میدـقت  یلع 
.مراد یم  میدقت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  ءادفلا و  همدقم  بارتل  انحاورا  يدهملا  نسحلا  نبهّجح  ترضح 

.نیملاعلا بر  نیمآ.دریگ  رارق  شهاگرد  شریذپ  دروم  هک  مراد  نآ  دیما 

ملعلا هنیدم  انأ  : » تسا نآ  ياه  لقن  زا  ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدـح هجحیذ 1427   13  - 1385  / 10 بولقلا 13 /  بوبحم  رقاب  دّمحم 
هنیدملا دارأ  نمف  اُهباب  ٌّیلع  و 

« .دوش نآ  دراو  شرد  زا  دیاب  دراد ، رهش  نآ  دصق  هک  ره  .تسا  نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  « » اهباب نم  اهتأیلف 
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.داب زیخاتسر  زور  ات  نیرخآ  ات  نیتسخن  زا  اه  نآ  نانمشد  یمامت  رب  دنوادخ  تنعل  داب و  شا  هزیکاپ 
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: دومرف سپس  .داد  رارق  دوخ  شنیرفآ  يارب  یّلک  ّتلع  ار  شناد  و  دیرفآ ، شناد  اب  ار  ناهج  دنوادخ ،

ِّلُِکب َطاحَأ  ْدَق  َهّللا  َّنَأ  ٌریِدَـق َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِم  ٍتاوامَـس َو  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهّللا  »
دینادب ات  دیآ  یم  دورف  اه  نآ  نایم  نامرف  .دیرفآ  ار  نیمز  زا  نآ  دننام  نامسآ و  تفه  هک  تسا  یسک  نآ  دنوادخ  »(1) ًاْملِع » ٍءْیَش 

« .دراد یملع  هطاحا  زیچ  ره  رب  تساناوت و  زیچ  ره  رب  دنوادخ  هک 

هیلع هللا  یلص  شربمایپ  رب  هک  یتایآ  نیتسخن  رد  سپ  دومن ، اطع  وا  هب  ناسنا  شنیرفآ  زا  دعب  دنوادخ  هک  تسا  یتمعن  نیلّوا  ملع ، و 
: دومرف داتسرف ، ورف  ملس  هلآ و  و 

هب ناوخب  »(2) ْمَْلعَی »  َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلِاب  َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَْألا  َکُّبَر  ْأَْرقا َو  ٍقَلَع ؛  ْنِم  َناـْسنِْإلا  َقَلَخ  َقَلَخ ؛  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا  »
ار هچ  نآ  تخومآ ، ملق  اب  هک  ومه  .تسا  رت  یمارگ  وت  راگدرورپ  هک  ناوخب  .دیرفآ  هقلع  زا  ار  ناسنا  دـیرفآ ، هک  تراگدرورپ  مان 

« .تخومآ وا  هب  تسناد  یمن  ناسنا  هک 

هک اه  هبترم  نیرتالاب  هب  متـشاد و  یمارگ  ار  وت  نم  .يدوب  اه  هبترم  نیرت  تسپ  رد  يا  هقلع  زاغآ  رد  وت  دـیوگ : یم  ناسنا  هب  ییوگ 
.مدیناسر تسا ، ملع 

ص:10

.12 قالط /  ( . 1 - 1
.5 - 1 قلع /  ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 67 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_10_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_10_2
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هتفگ  نآ  ریسفت  رد  يرشخمز 

اب ْمَْلعَی ؛ »  َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلاـِب ،  َمَّلَع  يذـّلا  مرکـألا  : » دومرف هک  اـج  نآ  تسین ، ملع  نداد  زا  رترب  ینتـشاد  یمارگ  هک  ییوگ  »
ِيرترب رب  درک و  ییامنهار  دوخ  مرک  لامک  هب  ملع ، ینـشور  هب  لهج  یکیراـت  زا  اـه  نآ  ندرب  ناگدـنب و  هب  اـه  هتـسنادان  نتخومآ 
« .درادن هطاحا  اه  نآ  رب  وا  زج  یسک  هک  تسا  هتفهن  نآ  رد  یگرزب  رایسب  ياه  هرهب  هک  تهج  نآ  زا  داد ، هّجوت  نتشون  ِشناد 

نتـشون اب  اهنت  یهلا ، هدـش ي  هداتـسرف  ورف  ياه  باتک  ناینیـشیپ و  ياه  هتفگ  تاعالّطا و  رابخا و  اه ، تمکح  اـه و  شناد  همه ي 
وا فیطل  ریبدـت  ادـخ و  قیقد  تمکح  رب  دـش و  یمن  راوتـسا  ایند  نید و  ياـهراک  دوبن ، نتـشون  رگا  .تسا  هدـش  يرادـهگن  تبث و 

.تسین زاین  طخ ، ملق و  رما  زج  یلیلد 

دنوادـخ رظن  دروم  هک  یـسرت  نآ  دیـسرت ، یمن  شراگدرورپ  زا  هدـنب  دوب ، یمن  شناد  رگا  ...تسا  شناد  هب  اهنت  ناسنا  لامک  سپ 
: دیامرف یم  هک  تسا 

(1) ُءامَلُْعلا » ِهِدابِع  ْنِم  َهّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  »

« .دنسرت یم  وا  زا  ادخ  دنمشناد  ناگدنب  اهنت  »

: دومرف هک  هنوگ  نامه  دشاب ، رت » یمارگ   » لاعتم دنوادخ  دزن  ات  دوبن  »ي  رتاوقتاب  » دوب یمن  سرت  نیا  رگا  و 

(2) ْمُکاْقتَأ »  ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  »

« .تسامش نیرتراکزیهرپ  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  »

: دیامرف یم  هکاج  نآ  دهد ؛ یم  حیجرت  نارگید  رب  ار  نادنمشناد  دنوادخ ، ور  نیا  زا  و 

(3) ِباْبلَْألا »  اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  »

رّکذتم نادنمدرخ  اهنت  دنناسکی ؟ دنناد  یمن  هک  نانآ  اب  دنناد  یم  هک  نانآ  ایآ 
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.دنوش یم 

: دیامرف یم  یتقو  دننک ؛ لاؤس  ناشیا  زا  هعجارم و  ناملاع  هب  هک  دهد  یم  نامرف  دنناد ، یمن  هک  ار  نانآ  و 

(1) َنوُمَْلعَت »  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  »

.دیناد یمن  رگا  دیسرپب ، رکذ  لها  زا 

دنوادخ نینچ  مه  .تسا  يوریپ  تعاطا و  شریذپ و  هب  نامرف  نامه  يریذپ ، تیادـه  يریگدای و  ندیـسرپ و  هب  نامرف  دـیدرت  یب  و 
: تسا هدومرف  ّلج  ّزع و 

(2) َنوُمُکَْحت »  َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  ّالِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  «َأ 

رگا تسین و  راوازـس  موـصعم ، دنمـشناد  يارب  زج  قـلطم ، يرب  ناـمرف  نکیل  .دراد  لاـبند  هب  ار  يرب  ناـمرف  يوریپ و  ندیـسرپ ، سپ 
...تسا يربک  تیالو  ياراد  دشاب ، نینچ 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

(3) ْمُْکنِم »  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  »

.دینک يوریپ  دوخ  نایم  زا  رمالا  یلوا  ربمایپ و  دنوادخ و  زا 

باتک داتـسرف و  یهلا  تلاسر  اب  ار  وا  دـیزگرب و  يربماـیپ  يارب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  لاـعتم  دـنوادخ  و 
هک هنوگ  نادب  تخومآ ، وا  هب  لیجنا و ...  تاروت ، زا  تسناد  یمن  هک  ار  هچ  نآ  داتـسرف و  ورف  وا  رب  ار  تمکح  و  نآرق )  ) ینامـسآ

تسب راک  هب  ار  دوخ  ناوت  همه ي  مدرم  داشرا  شزومآ و  ییامن و  هار  رد  .دوب  رتاناد  وا  زا  ناشیا  هکنیا  زج  داتسرفن  ار  يربمایپ  چیه 
اب ...دـیرخ  ناـج  هب  ار  اـه  تّقـشم  همه ي  .تفرگ  هداـس  ناـسآ و  ار  یتخـس  لکـشم و  هنوگ  همه  دوـمنن و  راذـگورف  یـشالت  زا  و 
هب ار  شا  هفیظو  تلاسر و  هویـش  نیرتهب  هب  داب ، شیادـف  مردام  ردـپ و  هک  اج  نآ  اـت  ...تمحر  تفأر و  اـب  ...يراـبدرب  ییاـبیکش و 

هب نانمؤم  شنایفارطا و  هدهع ي  رب  هک  دنام  ییاهراک  ...دناسر و  ماجنا 
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.تسا صاخ  باحصا  هرابرد ي  هژیو  هب  اج  نیا  ام  نخس  .داهن و  دوخ  زا  دعب  وا 

دـنمدرخ و ِلد  دـیدش ، یگتـسویپ  لماک ، یهار  مه  دـنمزاین  شنتـشادرواب ، نامیا و  رب  نوزفا  يداتـسا  ره  زا  يریگ  هرهب  شزومآ و 
زا درگاش  يدـنم  هرهب  دـشاب ، رت  فرژ  رت و  قیقد  سرد  بلاطم  رتالاو و  رتالاب و  داتـسا  هبترم ي  هجرد و  هچ  ره  تساونـش و  شوگ 

.دوب دهاوخ  رت  بجاو  رت و  مزال  اه  یگژیو  نیا 

!؟ دشاب دیاب  هنوگچ  امش  رظن  هب  دریگ  هرهب  شیاه  شناد  زا  دزومایب و  ربمایپ  نیا  زا  دهاوخ  یم  هک  یسک  لاح 

ِكرد مهف و  شریذـپ ، تیفرظ  ناشیا ، اب  یهارمه  هزادـنا ي  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناراـی  زا  کـی  ره  ...يرآ 
دـندش و هدـنکارپ  شترـضح  نوماریپ  زا  هک  دـندوب  یناـسک  ناـشنایم  رد  هک  ...تفرگ  یم  هرهب  دوـمرف ، یم  هک  هچ  نآ  زا  شیوـخ 

یم حرطم  یـشزرا  یب  ياه  شـسرپ  يدارفا  ای  دـندید ، ار  اهرازاب  رد  شورف  دـیرخ و  اـی  يرگادوس  هک  هاـگ  نآ  دـندرک ، شیاـهر 
نیتسخن فراعم و  نیرت  هداس  ناشناگرزب ، یخرب  هک  ییاج  اـت  ...دـندیمهف  یمن  دومرف ، یم  هک  ار  هچ  نآ  رگید  یـضعب  اـی  دـندرک 

 . ...دنتسناد یمن  ار  اه  مکُح 

یم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  یمارگ  لوسر  هب  تبسن  ار  وا  هاگیاج  نایناهج  هک  دوب  یسک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  و 
« .درک یم  يوریپ  ناـشیا  زا  شرداـم ، زا  رتش  هّچب  يوریپ  ناـس  هب   » (1) هژیو » یهاگیاج  کیدزن و  رایـسب  يدنواشیوخ  اب  « ؛ دنتـسناد
وا (3) و  دـش » یم  وا  اب  نخـس  رگزاغآ  دوخ  دومن  یم  رایتخا  توکـس  رگا  داد و  یم  وا  هب  درک  یم  تساوخرد  هک  یماـگنه  « ؛ (2)

: دومرف دوخ  هک  دوب  هنوگ  نآ  (4) .دوب » رادیب  اونش و  شوگ  نآ  »

هینمّلعف هّیبن  هّللا  همّلع  ملعف  کلذ  يوس  ام  هّللا و  الإ  هملعی  يّذلا ال  بیغلا  ملع  » 

ص:13

.هصیصخلا هلزنملا  هبیرقلا و  هبارقلاب  ( . 1 - 1
.هّمُأ َرثَأ  لیصفلا  َعاّبتا  هُعبّتی  ( . 2 - 2

.هأدتبا تکس  اذا  هاطعأ و  هلأس  اذا  ( . 3 - 3
ياه باتک  لوّزنلا 329 و  بابسا  ، 131  / 1 دئاوّزلا عمجم  ، 67 ایلوألاهیلح 1 /  ، 35 يربط 29 /  ریسفت  ، 110 كردتسملا 3 /  ( . 4 - 4

.رگید
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(1) یحناوج » هیلع  مطضت  يردص و  هیعی  نأب  یل  اعد  و 

هب ار  نآ  ناشیا  تخومآ ، شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یـشناد  نآ ، زا  ریغ  هب  دناد و  یمن  ار  نآ  دنوادخ  زج  یـسک  هک  یبیغ  ملع  »
« .دریذپب ار  نآ  ما  هنیس  هک  درک  اعد  میارب  تخومآ و  نم 

تسا و رامـش  یب  ّتیعقاو  نیا  رب  اه  لیلد  اه و  هناشن  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  نیرتاناد  نینچ ، نیا  وا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتفگ  نیا  هلمج ، زا  .دنا  هداد  یهاوگ  نآ  رب  ناعبات  هباحص و  یمارگ و  ربمایپ  هک  تسا  یبلطم  نآ 

: تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  ملس 

« .تسا ناملـسم  نیتسخن  نانآ و  نیرترب  ییابیکـش ، رد  نیرتاـناد و  شناد ، رد  مدروآ ، رد  دوخ  تّما  درف  نیرتهب  جاودزا  هب  ار  وت  - »
یبا نب  ّیلع  نم ، زا  دـعب  متّما  درف  نیرتاـناد  - » (3) .تسا » نانآ  نیرتابیکـش  نیرتدنمـشناد و  نم و  ناملـسم  رای  نیتسخن  وا  - » (2)

دش و هداد  یلع  هب  نآ  شخب  ُهن  .تسا  هدش  میسقت  شخب  هد  هب  تمکح  - » (5) .تسا » نم  شناد  رادزار  یلع  - » (4) .تسا » بلاط 
(8) .تسا » یلع  نانآ  نیرترواد  - » (7) .تسا » یلع  متّما  ِدرف  نیرترواد  - » (6) .تسا » هدش  راذگاو  مدرم  هب  شخب  کی 

ص:14

.186 هغالبلا /  جهن  ( . 1 - 1
101 و 114، دئاوّزلا 9 /  عمجم  ، 26 دمحا 5 /  دنسم  .ًاملـس ) مهلّوأ  ًاملح و  مهلـضفأ  ًاملع و  مهملعأ  یتّمأ ، ریخ  کتجّوز  ( .) 2 - 2

.194 هرضنلا 2 /  ضایّرلا  ، 1099 باعیتسالا 3 / 
.13 لاّمعلازنک 6 /  .ًاملح ) مهمظعأ  ًاملع و  مهرثکأ  ًامالسا و  یباحصأ  لّوال  ّهنا  ( .) 3 - 3

.153 لاّمعلا 6 /  زنک  .بلاط ) یبأ  نب  ّیلع  يدعب ، نم  یتّمأ  ملعأ  ( .) 4 - 4
.153 لاّمعلازنک 6 /  ، 158 دادغب 4 /  خیرات  .یملع ) هبیع  ّیلع  ( .) 5 - 5

.65 ءایلوألا 1 /  هیلح  .ًادحاو ) ًاءزج  سانلا  ءازجا و  هعست  ّیلع  یطعأف  ءازجا ، هرشع  همکحلا  تمّسق  ( .) 6 - 6
.277 هنّسلا 2 /  حیباصم  ، 198 2  / هرضّنلا ضایّرلا  ، 136 يرابلا 8 /  حتف  .ّیلع ) یتّمأ  یضقأ  ( .) 7 - 7

.1102 3  / باعیتسالا ( . 8 - 8
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: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  رمع  زا  (1)و  .تسا » بلاط  یبا  نب  ّیلع  نم  زا  دعب  يرواد  ّتنس و  هب  متّما  درف  نیرتاناد  - » 

« .دراذـگن یقاب  وت  زا  دـعب  ارم  ادـخ  یلع ! يا  : » تفگ یم  رایـسب  (3)و  .تساـم » نیرترواد  یلع  - » (2) .تسا » یلع  اـم  نیرترواد  - »
عمج يدرم  درِگ  یهورگ  دـید  هک  تسا  هدـش  لقن  صاقو  یبأ  نبدعـس  زا  (5)و  .دـش » یم  كاله  ًاـمتح  رمع  دوبن  یلع  رگا  - » (4)

»؟ تسیک نیا  : » تفگ داتسیا و  .دنا  هدش 

« .دیوگ یم  ازسان  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  هک  تسا  يدرم  : » دنتفگ

نیتسخن وا  ایآ  ییوگ ؟ یم  ازسان  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  ارچ  درم ! يا  : » تفگ دیسر و  وا  هب  ات  دندرک  زاب  شیارب  هار  تفر ، ولج  دعس 
ایآ درازگ ؟ زاـمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  هک  دوـبن  یـسک  نیتـسخن  اـیآ  تفریذـپ ؟ ار  مالـسا  هک  دوـبن  یـسک 

مهد ُهن  دنگوس ؛ دنوادخ  هب  : » تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  (6)و  دوبن »...؟ مدرم  نیرتاناد  ایآ  و  دوبن ؟ مدرم  نیرتاسراپ 
دیعس وبا  (7) .تسا » کیرـش  مدرم )  ) امـش اب  مه  رگید  مهد  کی  رد  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  دش و  اطع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  شناد 

« .تسا یلع  هنیدم  مدرم  نیرترواد  هک  میتفگ  یم  دوخ  اب  هرامه  : » دوعـسم نبا  (8) .تسا » یلع  باحـصا )  ) نانآ نیرترواد  : » يردخ
(9)

ص:15

.190 بلاّطلا / هیافک  ( . 1 - 1
.1102 3  / باعیتسالا ( . 2 - 2

.198 2  / هرضّنلا ضایّرلا  ، 2359 ریثک 7 /  نبا  خیرات  ، 65 ءایلوألا 1 /  هیلح  ( . 3 - 3
.357 ریدقلا 4 /  ضیف  ، 197 هرضّنلا 2 /  ضایّرلا  ( . 4 - 4

.357 ریدقلا 4 /  ضیف  ، 1103 3  / باعیتسالا ( . 5 - 5
.500 كردتسملا 3 /  ( . 6 - 6

.194 هرضّنلا 2 /  ضایّرلا  ، 1104 باعیتسالا 3 /  ( . 7 - 7
.136 يرابلا 8 /  حتف  ( . 8 - 8

قعاوّصلا 76. ، 1105 باعیتسالا 3 /  ( . 9 - 9
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: تفگ دوب »؟ یلع  زا  رتاناد  یسک  دّمحم  نارای  نایم  رد  ایآ  : » دش هدیـسرپ  ءاطع  زا  (1) .تسا » ّتنس  هب  مدرم  نیرتاناد  یلع  : » هشیاع
تالکـشم و رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناراـی  هعجارم ي  (2)و  .مسانـش » یمن  ار  یـسک  دنگوس  دـنوادخ  هب  .هن  »

ناگرزب هک  هنوگ  نامه  .تسا  روهـشم  ًالماک  يرما  نانآ ، هب  يزیچ  رد  راوگرزب  نآ  ندرکن  هعجارم  زگره  ناشیا و  هب  اه  يراـتفرگ 
یمالسا مولع  همه ي  دانتسا  زین  و  تاغّللا » ءامسألا و  بیذهت   » باتک رد  راوگرزب  نآ  لاح  حرـش  رد  يوون  ظفاح  دننام  دنا ، هتـشون 

.دنا هدروآ  دورف  میلست  ِرس  شربارب  رد  ناگمه  هک  تسا  يا  هدش  تباث  يایاضق  زا  ناشیا  هب 

یم اُهباب » ٌّیلَع  ملعلا و  ُهنیدم  انأ   » ثیدح باحصا ، مامت  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملع  يرترب  رب  اه  لیلد  نیرت  مکحم  زا  و 
.دشاب

تسا هدمآ  ربتعم  قرط  اهدنس و  اب  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  هعیش  یّنـس و  هقرف  ود  ره  ياه  باتک  رد  ثیدح ، نیا 
هب روهشم  رتاوتم  ثیداحا  زا  ار  نآ  ّتنـس ، لها  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هک  اج  نآ  ات  دراد  يرامـش  یب  دهاوش  فلتخم و  ياهظفل  و 

.دنا هدومن  لطاب  ّدر و  دنا ، هداد  رارق  نعط  دروم  ار  نآ  دنس  هک  ار  یناسک  نخس  مه  یهورگ  دنا و  هدروآ  رامش 

یمامت رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  يرترب  رب  نآ  ّيوق  دیدش و  تلالد  ثیدـح ، نیا  دنـس  هب  یهورگ  نعط  یلـصا  ّتلع  یلو 
هورگ ور  نیا  زا  .تسا  يرگید  نخـس  لیلد و  ره  هب  زاین  نودـب  تفالخ ، تماما و  همزال ي  دوخ ، یگژیو ، نیا  هک  تسا  دارفا  رگید 

.دنا هدرک  نآ  نتم  نتفرگ  يزاب  هب  رد  شالت  نآ ، رد  فیرحت  لیوأت و  اب  ییاه 

« باب  » يارب یتفص  و  ّولع »  » هشیر زا  ار  ّیلع »  » ظفل یضعب  اتسار ، نیا  رد 

ص:16

قعاوّصلا 76. ، 193 هرضّنلا 2 /  ضایّرلا  ( . 1 - 1
.194 2  / هرضّنلا ضایّرلا  ( . 2 - 2
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هدرک فیرحت  نآ ، رد  ییاه  هژاو  ندوزفا  اب  ار  ثیدح  نتم  یـضعب  و  .تسا » هبترمدنلب  یلاع و  نآ  ِرد   » هک ینعم  نیا  هب  دـنا ؛ هتفرگ 
: دنا هدوزفا  نآ  رب  ار  هفیلخ  هس  مان  نایوگ  غورد  زا  یخرب  .ناگدننک  فیرحت  فالتخا  رطاخ  هب  تسا  دّدعتم  اه  ینوزفا  نیا  اّما  دـنا ؛

« .دشاب یم  شرد  یلع  فقس و  نامثع  اهراوید و  رمع  اه و  هیاپ  رکبوبا  مملع و  رهش  نم  »

یخرب اّما  تسین ! هیواعم  زا  یماـن  نآ  رد  هک  .تسا » نآ  رد  یلع  شفارطا و  راوید  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  مشناد و  رهـش  نم  : » اـی و 
!!« دشاب یم  شرد  هقلح ي  هیواعم  شرد و  یلع  مملع و  رهش  نم  : » دنا هدرک  فیرحت  نینچ  رگید 

تباث مه  ار  شندوب  رتاوتم  تّحـص ، رب  نوزفا  هداد ، رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  ار  ثیدح  نیا  تلالد  دنـس و  مینآرب  باتک  نیا  رد 
رد هطوبرم و  لوصا  اه و  هدـعاق  زا  يریگ  هرهب  اب  هّتبلا  مینک ؛ نایب  هّیماما  بهذـم  هیاپ ي  رب  ار  نآ  فلتخم  میهاـفم  یناـعم و  مینک و 

ثیدـح نتم  رد  نازادرپ  غورد  تلالد و  اب  نافلاخم  دنـس و  رب  نانز  هنعط  هچ  نآ  سپـس  .ّتنـس  لها  ِّنف  لها  ِناگرزب  نانخـس  وترپ 
.ددرگ نشور  راکشآ و  اه  نآ  همه ي  کت و  کت  یتسردان  ات  میهد  یم  رارق  یسررب  دروم  ار  دنا  هدروآ 

ام زا  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّـمحم و  ّقح  هب  دـیامن و  دـنمدوس  نآ ، لصا  دـننامه  ار  نآ  هک  مراد  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا 
.دریذپب

ینالیم ینیسح  یلع 

كرابملا 1408 ناضمر  مهد 

ناریا مق - 

ص:17
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ثیدح ّدر  رد  يولهد  نخس 

ملعلاهنیدم انأ 

: دیوگ یم  اهباب » ّیلع  ملعلاهنیدم و  انأ  : » ثیدح هب  خساپ  رد  يولهد  زیزعلادبع  خیش 

: دومرف هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  رباج  ربخ  مجنپ  ثیدح  »

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  »

.درادن یلصا  نیعم : نب  ییحی  دنا : هتفگ  نینچ  نآ  هرابرد  تسا و  هتفرگ  رارق  نعط  دروم  هدش و  در  زین  ثیدح  نیا 

.درادن یحیحص  هجو  زگره  تسا و  هتخانشان  يراخب :

.تسا بیرغ  رکنم و  يذمرت :

.تسا هدرک  دای  یگتخاس ) رابخا   ) تاعوضوملا باتک  رد  ار  نآ  يزوج  نبا  و 

.دنا هدرکن  تابثا  تبث و  ار  ثیدح  نیا  دیعلا : قیقد  نبا  نیّدلا  ّیقت  خیش 

.تسا یگتخاس  دنا : هتفگ  يرزج  نیّدلا  سمش  خیش  یبهذ و  نیّدلا  سمش  ظفاح  يوون و  نیّدلا  ّیحم  خیش 

تسج و کّـسمت  نآ  هب  ناوـت  یم  هچ  نآ  هنودرگ ي  زا  ار  نآ  ّتنـس  لـها  هک  یگتخاـس -  ياـه  ثیدـح  نـینچ  هـب  کّـسمت  سپ 
راک نیا  و  تسا !! هعیـش  نادنمـشناد  نوزفا  مهف  رب  ینـشور  لیلد  اه ، نآ  هب  دوخ  نتـشاد  مزلم  و  دـنا -  هدرک  جراـخ  ، دومن جاـجتحا 
هناخ زا  هدـنار و  ار  وا  شیاه  ینامرفان  اه و  تنایخ  یپ  رد  وا  باـبرا  هک  تسا  يراکتمدـخ  اـب  يرگ  هلماـعم  راـتفر  دـننامه  ناـیعیش 

نیا زا  هک  هتشاد  مالعا  اج  همه  هب  هدرک و  نوریب 
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ات هدمآ  بابرا  دزن  اه ، نیا  همه  زا  یهاگآ  اب  رگ  هلماعم  نآ  سپـس  درادن ، یتّیلوؤسم  وا  هب  تبـسن  یطابترا و  راکتمدـخ  نآ  اب  سپ 
.تسا ینادان  هجرد ي  نیرتالاب  رد  نادنمدرخ  رظن  زا  یصخش ، نینچ  تسا  یهیدب  دنک !! هبلاطم  وا  زا  ار  راکتمدخ  ياه  یهدب 

اب ندوب ، ملعلا  هنیدم  باب  ِنایم  يا  همزالم  هچ  هک  ور  نیا  زا  درادـن ، تلالد  دـننک ، یم  اعّدا  هک  هچ  نآ  رب  ثیدـح  نیا  همه ، نیا  اب 
ياهطرـش زا  یکی  هک  نیا  تفگ ، ناوت  یم  عوضوم  نیا  رد  هک  يزیچ  رثکاّدـح  دراد !؟ دوجو  ربمایپ ، زا  دـعب  لصفالب  مات و  تسایر 

هژیو هب  تسین ، بجاو  تماما )  ) طورشم قّقحت  اهطرـش ، نیا  زا  یکی  دوجو  اب  اّما  تسا ، هدش  قّقحتم  وا  رد  لماک  تروص  هب  تماما 
هدش تباث  ّتنس  لها  ياه  تیاور  اب  هک  هنوگ  نامه  .تفای  يرگید  صخـش  رد  ناوتب  ار  نآ  زا  رتالاب  ای  طرـش و  نامه  هک  یماگنه 

يربمایپ نم  زا  دعب  رگا  : » دننام و  .متخیر » رکبوبا  هنیس ي  رد  ار  نآ  هکنیا  رگم  تخیرن  ورف  ما  هنیس  رب  يزیچ  دنوادخ  : » دننام تسا ؛
« .دوب رمع  دوب ، یم 

ار اه  نآ  ناوت  یمن  اریز  دوش ؛ یم  طقاس  نانآ  مازلا  هنرگو  تسا ؛ ربتعم  اه  نآ  همه ي  دشاب  ربتعم  ّتنـس  لها  ياه  تیاور  رگا  سپ 
« .تسناد مزلم  صاخ  تیاور  کی  هب 

: میوگ انیب  ياناد  دنوادخ  فطل  زا  دادمتسا  اب 

یعّدم شا  هرابرد  ای  تسا -  یعّدم  دوخ  هک  تسا  یصخش  نینچ  زا  اه  شزغل  هنوگ  نیا  زورب  زیگنا ، تفگـش  رایـسب  ياهدادخر  زا 
«!! تسا شیوخ  نامز  ناقّقحم  ياوشیپ   » ای تسا » شیوخ  نارود  ناثّدحم  دنسم   » هک دنا  هدش 

نامرورـس رترب  ياه  تلیـضف  زا  یکی  هک  یثیدـح  تسا ؟ نکمم  اُهباب » ٌّیلع  ِملعلا و  هنیدـم  انأ  : » ثیدـح ندرک  در  ندز و  هنعط  ایآ 
زا يرایسب  هک  یثیدح  .تسین  یلاخ  نآ  زا  بقانم  ياه  باتک  زا  یباتک  دیآ و  یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

و نسح »  » یعمج و  حیحص »  » ار نآ  گرزب  رایـسب  ناثّدحم  زا  یهورگ  دنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  روهـشم  ناثّدحم  ربتعم و  نایاوشیپ 
.دنا هتسناد  روهشم »  » ار نآ  مه  يا  هتسد  دنا و  هدرک  لقن  مّلسم » لسرم  ثیدح   » هلزنم هب  ار  نآ  دامتعا ، دروم  ناگرزب  زا  يرایسب 

هد رب  لمتـشم  يا  همّدـقم  رکذ  رادـقم ، یب  ياه  ییوگ  هوای  شزرا و  یب  تشز و  رایـسب  نانخـس  نآ  ّدر  ییوگ و  خـساپ  زا  شیپ  اّما 
.تسا يرورض  هدیاف 
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همّدقم

هراشا

 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  ثیدح  نایوار   - 1

.ناعبات زا  ثیدح  نایوار   - 2

.املع زا  ثیدح  نایوار  تاقبط   - 3

.دنراد ثیدح  ندوب » حیحص   » رب ّصن  هک  یناسک   - 4

.دنراد ثیدح  ندوب » نسح   » رب ّصن  هک  یناسک   - 5

.دنا هدرک  لقن  مّلسم » لسرم   » تروص هب  ار  ثیدح  هک  یناسک   - 6

.دنا هدرک  فصو  ملعلا » هنیدم  باب   » اب ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  یناسک   - 7

.دنا هدروآ  يرعش  نمض  رد  ار  تلیضف  نیا  هک  یناسک   - 8

« ملع رهش   » ثیدح ندوبرتاوتم »  » رد  - 9

.ثیدح توبث  رد  یحیضوت   - 10

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  زا  ثیدح  نایوار  ياه  مان  رد  : تسخن هدیاف ي  - 1

هراشا

دنترابع اه  نآ  یماسا  دنا ؛ هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روهـشم  نارای  زا  یهورگ  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح
: زا
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مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  ترضح   - 1

: هلمج زا  دنا ؛ هدرک  لقن  ّتنس  لها  ناگرزب  زا  یهورگ  ار  راوگرزب  نآ  ثیدح 

رّفظم نبدّمحم  یطـساو / يدـنغاب  رکبوبا  يذـمرت / یـسیعوبا  ینجاور /  بوقعی  نبدابع  لبنح / نبدـمحا  یناثدـح / دیعـس  نبدـیوس 
لهس نبدمحا  نبدّمحم  بلاغوبا  یناهفصا / میعنوبا  یناهفصا / هیودرم  نبا  يروباشین / مکاح  هّللادبعوبا  یبرح / ناذاش  نبا  يدادغب /

نبا طبـس  يدادـغب / راّجنلا  نبا  ریثـألا / نبا  نیّدـلادجم  یمـصاع / دّـمحم  نبدـمحا  یطـساو / یلزاـغم  نبا  نارـشب /» نبا   » هب فورعم 
رجح نبا  يدوهمس / نیّدلارون  یطویـس / نیّدلا  لالج  دمحا / نیّدلا  باهـش  یعفاش / يربط  ّبحم  یجنگ / فسوی  نبدّمحم  يزوج /

/ يرداق یناخیـش  دومحم  یعفاش / یّکم  دمحا  ینمی / سوردـیع  هّللادـبع  نب  خیـش  ینمی / یباصو  میهاربا  يدـنه / یقّتم  یلع  یّکم /
يولوم یلیجع / رداقلادـبع  يرـصم / ناّبـص  دّـمحم  خیـش  یناشخدـب / دّـمحم  ازریم  يدرک / میهاربا  خیـش  يوـلهد / ّقحلادـبع  خـیش 

/ ینامیلـس نیّدلارون  يوهنکل / ثّدحم  یلع  نسح  يولوم  يوهنکل / هّللا  یلو  يولوم  یتپ / یناپ  هّللاءانث  يولوم  يوهنکل / نیبمدّمحم 
يزودنق یخلب  میهاربا  نب  نامیلس 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح   - 2

.تسا هدرک  تیاور  يرتحب  دیعسوبا  قیرط  زا  ار  ترضح  نآ  ثیدح  یخلب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح   - 3

: هلمج زا  دنا ؛ هدرک  تیاور  ار  شترضح  ثیدح  یهورگ 

یخلب نامیلـس  يدادـغب / راّجنلا  نبا  یمـصاع / دّـمحم  نبدـمحا  یطـساو /  یلزاغم  نیا  یطـساو / نارـشب  نبا  یناهفـصا / هیودرم  نبا 
يزودنق
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ساّبع نب  هّللادبع   - 4

: دنا هدرک  تیاور  نانیا  ار  وا  ثیدح 

/ یناهفـصا خیـشلاوبأ  یناربـط / مساـقلاوبا  يربـط / ریرج  نبا  يرطنق / میمت  نبا  مصأ / ساـّبعلاوبا  يدادـغب / مهف  نبا  نیعم / نب  ییحی 
/ یقهیب یلعوبا  یطساو / یلزاغملا  نبا  یبطرق / ّربلادبع  نبا  يدادغب / بیطخ  یقهیب / رکبوبا  یناهفصا / هیودرم  نبا  يروباشین / مکاح 

نیّدلا لامج  يزم / جاجحلاوبا  یئومح / نیّدلاردص  یعفاش / یجنگ  ریثأ / نبا  نیّدلاّزع  مزراوخ / بطخأ  یمـصاع / دّمحم  نبدـمحا 
يدوهمس یطویس / نیّدلا  لالج  ینالقسع / رجح  نبا  يرزج / نیّدلا  سمش  يدابآزوریف / نیّدلادجم  یئالع / نیّدلا  حالص  يدنرز /

/ یناشخدـب دّـمحم  يزیزع / یلع  يوانم / فوؤرلادـبع  يزاریـش / ثّدـحم  نیّدـلا  لامج  ینیمی / یباصو  يدـنه / یقّتم  یلع  یعفاش /
یخلب ینامیلـس /  نیّدلارون  يوهنکل / هّللا  ّیلو  یتپ / یناپ  هّللاءانث  يوهنکل / نیبم  دّـمحم  يولهد / هّللا  ّیلو  هاش  ملاعلا / ردـص  دّـمحم 

يزودنق

5

يراصنا هّللادبع  نبرباج  - 5

: دنا هدرک  تیاور  ار  وا  ثیدح  نانیا 

/ یعفاش راّطع  نسحلاوبا  يروباشین / مکاح  یطـساو / اقـس  نبا  یچاـچ / لاـفق  یناربط / مساـقلاوبا  راّزب / رکبوبا  یناعنـص / قاّزرلادـبع 
 / یعفاش یجنگ  یقشمد / رکاسع  نبا  یملید / رادرهـش  یملید / هیوریـش  یطـساو / یلزاغم  نبا  یناجدنغ / دّمحموبا  يدادغب / بیطخ 

/ یّکم رجح  نبا  يراخب / باّهولادبع  یعفاش / يدوهمس  یطویـس / نیّدلا  لالج  ینالقـسع / رجح  نبا  یعفاش / يرزج  ینادمه / یلع 
دّمحم ازریم  يدرک / میهاربا  خیـش  يزیزع / یلع  خیـش  يوانم / فوؤّرلادبع  يزاریـش / ثّدحم  ینمی / سوردـیع  يدـنه / یقّتم  یلع 
يولوم یتپ /  یناپ  هّللا  ءاـنث  يولوم  يوهنکل / نیبم  دّـمحم  يولوم  يرـصم / ناّبـص  دّـمحم  خیـش  يولهد / هّللا  ّیلو  هاـش  یناشخدـب /

ثّدحم یلع  نسح 

دوعسم نب  هّللادبع   - 6

.دنا هدرک  تیاور  یخلب  نامیلس  خیش  ینادمه و  یلع  دّیس  ار  وا  ثیدح 
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نامی نبهفیذح   - 7

.تسا هدرک  تیاور  یلزاغم  نبا  زا  یخلب  ار  شثیدح 

رمع نب  هّللادبع   - 8

: هلمج زا  دنا ، هدرک  تیاور  ار  وا  ثیدح  یهورگ 

دّمحم يولوم  ناّبـص / دّمحم  خیـش  یناشخدب / دّمحمازریم  ینمی / سوردـیع  یّکم / رجح  نبا  مکاح / هّللادـبعوبا  یناربط / مساقلاوبا 
یخلب نامیلس  خیش  يوهنکل /  هّللا  ّیلو  يولوم  یتپ / یناپ  هّللاءانث  يولوم  يوهنکل / نیبم 

کلام نب  سنا   - 9

.دنا هدرک  تیاور  یخلب  نامیلس  خیش  ینادمه و  یلع  دّیس  ار  وا  ثیدح 

صاع نبورمع   - 10

.تسا هدرک  تیاور  مزراوخ  بطخأ  دّیؤملاوبا  ار  وا  ثیدح 

، تسین هدیـشوپ  باب ، نیا  دـهاوش  رد  رگن  فرژ  نادـنمدرخ  رب  هک  هنوگ  نامه  .دـنا  هدرک  لـقن  ار  نآ  ناـنیا ، ریغ  رگید  یباحـصاو 
نینمؤملاریما تمامارب  هک  یتلیـضف  نیا  هبو  دـنقفّتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپزا  ثیدـح  نیا  رودـص  رب  نانآ ، همه ي  هکلب 

: هک دهد  یم  یهاوگ  ثیدح  نیا  زاغآ  رد  يدنرز  نایب  میتفگ ، هچ  نآربو  دنفرتعم  ، دنک یم  تلالد  مالسلا  هیلع 

باهش (1) .دنتفر » شیپ  دندومیپ و  شزاس  هار  دـنا و  هدرک  ینامداش  زاربا  فارتعا و  نآ  هب  ادـخ ) لوسر   ) نارای هک  رگید  یتلیـضف  »
: دیوگ یم  ساّبع  نبا  زا  ثیدح  تیاور  زا  سپ  مه  دمحا  نیّدلا 

شزاس هار  دنا و  هدرک  ینامداش  زاربا  فارتعا و  نآ  هب  باحـصا  هک  تسا  یتلیـضف  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  يدـنرز  »
(2) .دنتفر » شیپ  دندومیپ و 
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.تسا سیون  تسد  لئاضفلا ) حیحصت  یلع  لئالّدلا  حیضوت   ) باتک ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 81 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_24_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_24_2
http://www.ghaemiyeh.com


ره رد  تسا و  باحـصا  اب  هطبار  یعّدـم  هک  یـسک  زا  مه  نآ  تساور ؟ ثیدـح  نیا  رد  ندز  هنعط  هنوگچ  تسا ، نینچ  رگا  میوگ :
!! دنک یم  عافد  نانآ  زا  يا  هنیمز 

ناعبات زا  ثیدح  نایوار  مان  رد  : مود هدیاف ي  - 2

هراشا

: دنا هدرک  تیاور  ناعبات  ناگرزب  زا  یهورگ  ار  ثیدح  نیا 

مالسلا امهیلع  نیسح  نب  ّیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح   - 1

: دنا هدروآ  ار  ناشیا  ثیدح  هک  یناسک 

يزودنق یخلب  خیش  يدادغب /  راّجن  نب  ّبحم  یمصاع / دّمحم  نبدمحا  یطساو / یلزاغم  نبا  هیقف  يوحن / نارشب  نبا  بلاغوبا 

مالسلا امهیلع  رقاب  ّیلع  نبدّمحم  ماما  ترضح   - 2

: دنا هدرک  لقن  ناشیا  زا  ار  ثیدح  هک  یناسک 

يزودنق یخلب  يدادغب /  راّجن  نب  ّبحم  یمصاع / دّمحم  نبدمحا  یلزاغم /  نبا  هیقف  نارشب / نبا  بلاغوبا 

.میدروآ ناعبات  هورگ  رد  ّتنس  لها  حالطصا  ساسا  رب  ار  مالسلا  امهیلع  موصعم  ماما  ود  نیا  هک  تسا  یهیدب 

یفوک یلظنح  هتابن  نب  غبصأ   - 3

.دنا هدرک  لقن  یطویس  نیّدلا  لالج  یبرح و  ناذاش  نبا  ار  وا  تیاور 

یبض ریرج   - 4

ص:25
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.دنا هدرک  لقن  یطساو  یلزاغم  نبا  هیقف  يدادغب /  رّفظم  نبدّمحم  یطساو / يدنغاب  رکبوبا  ار  وا  ثیدح 

یفوک ینادمه  هّللادبع  نب  ثراح   - 5

.دنا هدرک  لقن  ار  وا  ثیدح  یعفاش  یجنگ  هّللادبعوبا  يدادغب /  بیطخ  رکبوبا  ینجاور / بوقعی  نبدابع 

یفوک یلظنح  فیرط  نبدعس   - 6

.دنا هدرک  لقن  یطویس  نیّدلا  لالج  یبرح و  ناذاش  نبا  ار  وا  ثیدح 

یفوک يدسا  ریبج  نبدیعس   - 7

.تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  وا  هک  دوش  یم  راکشآ  یئومح ، زا  یخلب  حیرصت  زا 

یفوک یمرضح  لیهک  نبهملس   - 8

.دنا هدروآ  يزوج  نبا  طبس  لبنح /  نبدمحا  دیعس / نبدیوس  ار  وا  ثیدح 

« شمعأ  » هب فورعم  یفوک  نارهم  نب  نامیلس   - 9

: دنا هدرک  لقن  وا  زا  ار  ثیدح  هک  یناسک 

مـساقلاوبا يروباشین / مکاح  هّللدبعوبا  يربطریرج / نب  دّمحم  / يرطنق میمت  نبا  يروباشین / ّمصأ  يدادـغب / مهف  نبا  نیعم / نب  ییحی 
بطخأ یمـصاع / دّـمحم  نبدـمحا  یقهیب / یلعوـبا  یعفاـش / یلزاـغم  نبا  هـیقف  يدادـغب / بـیطخ  رکبوـبا  یقهیب / رکبوـبا  یناربـط /

 / یقـشمد يرزج  دّمحم  يدابآزوریف / نیّدلادجم  ییالع / نیّدلا  حالـص  یئومح / نیّدـلاردص  یعفاش / یجنگ  ریثا / نبّزع  مزراوخ /
یطویس نیّدلا  لالج 

یفوک یلولسهرمض  نب  مصاع   - 10

.دنا هدرک  لقن  یعفاش  یجنگ  يدادغب و  بیطخ  رکبوبا  ینجاور / بوقعی  نبدابع  ار  وا  ثیدح 
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یّکم يراق  میثخ  نب  نامثع  نب  هّللادبع   - 11

: دنا هدرک  لقن  ار  وا  ثیدح  هک  یناسک 

بیطخ رکبوبا  یعفاش / راّطع  نسحلاوبا  يروباشین / مکاح  هّللادـبعوبا  یطـساو / اّقـس  نبا  یچاچ / لاّفق  رکبوبا  یناعنـص / قاّزرلادـبع 
ینالقسع رجح  نبا  یعفاش /  یجنگ  یقشمد / رکاسع  نبا  یعفاش / ِیلزاغم  نبا  هیقف  یناجدنغ / دّمحموبا  يدادغب /

یندم یمیت  نامهب  ای  نامثع -  نب  نامحّرلادبع   - 12

.دنا هدرک  لقن  زین  نامثع  نب  هّللادبع  ثیدح  نایوار  ار  وا  ثیدح 

یحبانص هّللادبعوبأ  يدارم  هلیسع  نب  نامحّرلادبع   - 13

.دنا هدرک  لقن  يزوج  نبا  طبس  لبنح و  نبدمحا  دیعس / نبدیوس  ار  شثیدح 

یّکم یموزخم  جاّجحوبأ  ربج  نبدهاجم   - 14

.دنا هدرک  لقن  شمعأ  ثیدح  نایوار  زین  ار  وا  ثیدح 

ناثّدحم ناظفاح و  زا  ثیدح  نایوار  مان  رد  : موس هدیاف ي  - 3

هراشا

: دنا هدرک  لقن  هتشذگ  ياه  هدس  لوط  رد  ّتنس  لها  نادنمشناد  ناظفاح و  نایاوشیپ و  ناگرزب  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح

يرجه موس  هدس ي  - 1

(211  ) یناعنص مامه  نب  قاّزرلادبع  رکبوبا 

(233  ) يرم نیعم  نب  ییحی  رکبوبا 

(240  ) يرابنا یناثدح  يوره  دیعس  نبدیوس  دّمحموبا 

(240  ) ینابیش لبنح  نبدّمحم  نبدمحا 

(250  ) يدسأ ینجاور  بوقعی  نبدابع 
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(279  ) يذمرت هروس  نب  یسیع  نبدّمحم  یسیعوبا 

(285  ) يدادغب مهف  نب  نامحّرلادبع  نبدّمحم  نب  نیسح  یلعوبا 

(292  ) راّزب هب  فورعم  قلاخلادبع  نبورمع  نبدمحا  رکبوبا 

يرجه مراهچ  هدس ي  - 2

(310  ) يربط ریرج  نبدّمحم  رفعجوبا 

(312  ) يدادغب یطساو  يدنغاب  ثراح  نب  نامیلس  نبدّمحم  نبدّمحم  رکبوبا 

(346  ) مصأ يومأ  بوقعی  نبدّمحم  ساّبعلاوبا 

(348  ) يدادغب يرطنق  طاّنح  میمت  نبدمحا  نبدّمحم  نسحلاوبا 

(355 « ) یباعج  » هب فورعم  يدادغب  یمیمت  میلس  نبدّمحم  نبرمع  نبدّمحم  رکبوبا 

(360  ) یناربط بّویا  نبدمحا  نب  نامیلس  مساقلاوبا 

(366 « ) لافق  » هب فورعم  یچاچ  لیعامسا  نب  یلع  نبدّمحم  رکبوبا 

(369 « ) خیشوبا  » هب فورعم  یناهفصا  ناّیح  نبرفعج  نب  هّللادبع  نب  هّللادبع  دّمحموبا 

(373 « ) یطساو اقس  نبا   » هب فورعم  نامثع  نبدّمحم  نب  هّللادبع  دّمحموبا 

(379  ) یفنح يدنقرمس  دّمحم  نبرصن  ثیللاوبا 

(379  ) يدادغب یسیع  نب  یسوم  نبرّفظم  نبدّمحم  نیسحلاوبا 

(385 « ) يدادغب نیهاش  نبا   » هب فورعم  نامثع  نبدمحا  نبرمع  صفحوبا 

(386  ) یبرح يرکس  ناذاش  نب  نسح  نبدّمحم  نبرمع  نب  ّیلع  نسحلاوبا 

(387 « ) هطب نبا   » هب فورعم  يربکع  هطب  نبدّمحم  نب  هّللادیبع  هّللادبعوبا 

يرجه مجنپ  هدس ي  - 3

(405 « ) مکاح  » هب فورعم  يروباشین  هّللادبع  نبدّمحم  هّللادبعوبا 
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(416  ) یناهفصا هیودرم  نب  یسوم  نبدمحا  رکبوبا 
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(430  ) یناهفصا هّللادبع  نبدمحا  میعنوبا 

(441  ) یعفاش ِهیقف  راّطع  دمحا  نبرّفظم  نبدمحا  نسحلاوبا 

(450 « ) يدروام  » هب فورعم  یعفاش  يرصب  بیبح  نبدّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا 

(458  ) یقهیب یلع  نب  نیسح  نبدمحا  رکبوبا 

(462 « ) نارشب نبا   » هب فورعم  يوحن  لهس  نبدمحا  نبدّمحم  بلاغوبا 

(463 « ) يدادغب بیطخ   » هب فورعم  یلع  نبدمحا  رکبوبا 

(463 « ) یبطرق يرمن  ّربلادبع  نبا   » هب فورعم  هّللادبع  نب  فسوی  رمعوبا 

(467  ) یناجدنغ یسوم  نبدمحا  نب  نسح  دّمحموبا 

(483 « ) یلزاغملا نبا   » هب فورعم  یبالج  بیط  نبدّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا 

(489  ) یناعمس راّبجلادبع  نبدّمحم  نبروصنم  رّفظملاوبا 

يرجه مشش  هدس ي  - 4

(507  ) یقهیب نیسح  نبدمحا  نب  لیعامسا  یلعوبا 

(509  ) یملید ینادمه  هیوریش  نبرادرهش  نب  هیوریش  عاجشوبا 

( یتأ له  هروس ي  حرش  یتفلا -  نیز   ) بحاص یمصاع ، یلع  نبدّمحم  نبدمحا 

(558  ) ینادمه یملید  هیوریش  نبرادرهش 

(562  ) يزورم یناعمس  یمیمت  روصنم  نبدّمحم  نب  میرکلادبع  دعسوبا 

(568 « ) مزراوخ بطخا   » هب فورعم  دمحا  نب  ّقفوم  دّیؤملاوبا 

(571 « ) رکاسع نبا   » هب فورعم  یقشمد  هّللاهبه  نب  نسح  نب  ّیلع  مساقلاوبا 

ًابیرقت ( 605 « ) خیشلا نبا   » هب فورعم  یسلدنا  يولب  دّمحم  نب  فسوی  جاّجحلاوبا 
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يرجه متفه  هدس ي  - 5

(606 « ) ریثا نبا   » هب فورعم  يرزج  دّمحم  نبدّمحم  نب  كرابم  تاداعّسلاوبا 

(630 « ) ریثا نبا   » هب فورعم  يرزج  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا 

(638  ) یسلدنا یئاط  یبرع  نب  یلع  نبدّمحم  نیّدلا  یحم 

(643 « ) راّجنلا نبا   » هب فورعم  يدادغب  دومحم  نبدّمحم  نیّدلا  ّبحم 

(652  ) یعفاش یبیصن  یشرق  هحلط  نبدّمحم  ملاسوبا  نیّدلا  لامک 

(654  ) يزوج نبا  طبس  رّفظملاوبأ  نیّدلا  سمش 

(658  ) یعفاش یجنگ  فسوی  نبدّمحم  هّللادبعوبا 

(660  ) یملس مالّسلادبع  نبزیزعلادبع  نیّدلاّزع 

(672 « ) یمور يولوم   » هب فورعم  دّمحم  نیّدلا  لالج 

(676  ) يوون يرم  نب  فرش  نب  ییحی  ایرکزوبا 

(694  ) یّکم یعفاش  يربط  هّللادبع  نبدمحا  نیّدلا  بحم 

(699  ) یناغرف دمحا  نبدّمحم  نیّدلادیعس 

يرجه متشه  هدس ي  - 6

زا 707) دعب  ياّفوتم   ) ینروزاک روصنم  نبدمحا 

(718 « ) يزوف ینیسح  ریما   » هب فورعم  دّمحم  نب  نیسح 

(722  ) یئومح ینیوج  هیومح  نبدّیؤم  نبدّمحم  نب  میهاربا  عماجملاوبا 

(725 « ) ءایلوألا ماظن   » هب روهشم  يراخب  دمحا  نبدّمحم  نیّدلا  ماظن 

(742  ) يزم نامحّرلادبع  نب  فسوی  جاّجحلاوبا  نیّدلا  لامج 

زا 750) دعب  ياّفوتم   ) يدنرز فسوی  نبدّمحم 
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(761  ) یقشمد یئالع  يدلکیک  نب  لیلخ  دیعسوبا  نیّدلا  حالص 

(786  ) ینادمه نیّدلا  باهش  نب  یلع  دّیس 

« ینادمه هفیلخ ي  اّلم  ریما   » هب فورعم  یناشخدب  رالاس  نبرفعج  نیّدلارون 

(794  ) یعفاش یشکرز  رداهب  نبدّمحم  نیّدلاردب 
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يرجه مهن  هدس ي  - 7

(808  ) يریمد یسیع  نبدّمحم  نیّدلا  لامک 

(816  ) يوغل يدابآزوریف  يزاریش  بوقعی  نبدّمحم 

یطساو یجیا  يورجه  دّمحم  نیّدلا  ماما 

(833  ) يرزج دّمحم  نبدّمحم  نبدّمحم  نیّدلا  سمش 

(838  ) یفاوخ یلع  نبدّمحم  نبدّمحم  رکبوبا  نیّدلا  نیز 

(849  ) يدابآ تلود  یلواز  نیّدلا  سمش  نب  نیّدلا  باهش 

(852  ) ینالقسع ینانک  رجح  نب  یلع  نبدمحا  نیّدلا  باهش 

( لئالدلا حیضوت  بحاص   ) دمحا نیّدلا  باهش  دّیس 

(855  ) یّکم یکلام  غاّبص  نبدّمحم  نب  ّیلع  نیّدلارون 

(858  ) یماطسب دّمحم  نب  نامحّرلادبع 

زا 877) دعب  ياّفوتم   ) یجیهال ینالیگ  ییحی  نبدّمحم  نیّدلا  سمش 

يرجه مهد  هدس ي  - 8

(902  ) يواخس نامحّرلادبع  نبدّمحم  ریخلاوبا  نیّدلا  سمش 

(910  ) یفشاک یلع  نب  نیسح 

(911  ) یطویس نامحّرلادبع  نیّدلا  لالج 

(911  ) يدوهمس هّللادبع  نب  ّیلع  نیّدلارون 

يزاریش ناهبزور  نب  هّللا  لضف 

(922  ) یّکم یمشاه  دهف  نبرمع  نبزیزعلادبع  نیّدلاّزع 

(923  ) یعفاش يرصم  ینالطسق  دّمحم  نبدمحا  نیّدلا  باهش 
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(928  ) یناود یقیدص  دعسا  نبدّمحم  نیّدلا  لالج 

يدبیم نیّدلا  نیعم  نب  نیسح  نیّدلا  لامک 

( ریّسلا بیبح  هدنسیون ي  ریما » دناوخ   » هب هدش  هدیمان   ) نیّدلا مامه  نب  نیّدلا  ثایغ 
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(932  ) يراخب نیّدلا  عیفر  دّمحم  نب  باّهولادبع 

(942  ) یحلاص یقشمد  یماش  فسوی  نبدّمحم  نیّدلا  سمش 

(963  ) ینانک قارع  نبدّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا  خیش 

(974  ) یّکم یمثیه  رجح  یلع  نبدّمحم  نبدمحا 

(975 «( ) یقتم  » هب روهشم   ) نیّدلا ماسح  نب  ّیلع 

یعفاش ینمی  یباصو  هّللادبع  نب  میهاربا 

(986  ) يدنه ینتف  رهاط  نبدّمحم 

(988 «( ) مودخم ازریم   » هب روهشم   ) یناجرج نیّدلا  نیعم  نب  ساّبع 

یمرهج نیّدلارخف  نب  نیّدلا  لامک 

(990  ) ینمی سوردیع  هّللادبع  نب  خیش 

(1000  ) يزاریش ثّدحم  هّللا  لضف  نب  هّللا  ءاطع  نیّدلا  لامج 

يدنقرمس اباب  موصعم  دّمحم  همصعلاوبأ 

يرجه مهدزای  هدس ي  - 9

(1014 «( ) يراق  » هب فورعم   ) يوره ناطلس  نب  ّیلع 

(1031  ) يوانم نیفراعلا  جات  نب  فوؤّرلادبع  نبدّمحم 

يروهال ینابنب  بوقعیاّلم 

(1041  ) یسلدنا يرقم  دّمحم  نبدمحا  ساّبعلاوبا 

(1047  ) یعفاش یّکم  ریثکاب  نبدّمحم  نب  لضف  نبدمحا 

يرداق یناخیش  یلع  نبدّمحم  نبدومحم 

(1052  ) يراخب يولهد  نیّدلا  فیس  نب  قحلادبع 
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يراخب ملاع  هام  نیّدلا  لالج  دّیس  نبدّمحم  دّیس 

ینامثع یتشچ  میحّرلادبع  باید  هّللا 

یتشچ لوسّرلادبع  نب  نامحّرلادبع 

(1063  ) يرفخ دّمحم  نب  یلع  نب  خیش 
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(1070  ) يزیزع دّمحم  نبدمحا  نب  ّیلع 

(1082  ) یعفاش يرهاق  یسلما  ربش  یلع  نب  ّیلع  نیّدلارون  ءایضلاوبا 

يدنبشقن یلهبنس  نیّدلا  جات 

يرجه مهدزاود  هدس ي  - 10

(1101  ) یعفاش یناروک  يدرک  نسح  نب  میهاربا 

(1103  ) یجنزرب لوسّرلادبع  نبدّمحم  دّیس 

يرصب يدرک  نامیلس  نب  لیعامسا 

(1122  ) یکلام یناقرز  يرهزا  یقابلادبع  نبدّمحم 

زا 1121) دعب  ياّفوتم   ) یعفاش يرصب  ملاس  نب  هّللادبع  نب  ملاس 

یناشخدب ناخ  دمتعم  نبدّمحم  ازریم 

ملاعلا ردص  دّمحم 

(1176  ) يولهد میحّرلادبع  نبدمحا  هّللا  ّیلو  هاش 

يدنس نیما  دّمحم  نب  نیعم  دّمحم 

(1181 «( ) ینفحلا  » هب روهشم   ) يرصم یعفاش  دمحا  نب  ملاس  نبدّمحم 

(1182  ) یناعنص ریمألا  حالص  نب  لیعامسا  نبدّمحم 

لمج نامیلس  خیش 

(1193  ) يدابآ گنروا  ینیسح  نیّدلارمق 

يرجه مهدزیس  هدس ي  - 11

یعفاش یلیجع  رداقلادبع  نبدمحا  نیّدلا  باهش 

(1205  ) ناّبص یلع  نبدّمحم  خیش 
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(1225  ) يوهنکل يولاهس  هّللا  ّبحم  نب  نیبم  دّمحم 

(1225  ) یتپ یناپ  هّللا  ءانث 

( يولهد  ) هّللا یلو  نب  زیزعلادبع 
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یفنح یطاباس  میهاربا  نبطاباس  داوج  خیش 

یتوبرخ دمحا  نبرمع 

(1250  ) یناکوش یلع  نبدّمحم 

( يولهد  ) درگاش ناخ  نیّدلادیشر  دّمحم 

( يولهد  ) درگاش ثّدحم  یلعلادبع  نبدّمحم  هّللادبعوبا  نیّدلا  لامج 

ینامیلس لیعامسا  نب  نیّدلارون 

(1270  ) يوهنکل يولاهس  هّللا  بیبح  نب  هّللا  یلو 

(1270 «( ) یسولآ  » هب روهشم   ) يدادغب هّللادبع  نبدومحم  نیّدلا  باهش 

(1293  ) یخلب يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس 

ینویادب هّللاهمالس 

نامّزلا نسح 

( يدابآردیح سپس ،  ) يزیربت ینامکرت  مساق  نبدّمحم 

یلذاش نامیلس  نب  ّیلع 

یمینغ ینغلادبع 

دنراد ثیدح  نیا  تّحص  رب  ّصن  هک  یناسک  رکذ  رد  مراهچ  هدیاف ي  - 4

: هلمج زا  دنا  هدرمش  حیحص »  » اراکشآ ار  ثیدح  ّتنس  لها  گرزب  نادنمشناد  زا  یهورگ 

.تسا هتسناد  ناسکی  همکحلاراد » انأ   » ثیدح اب  ار  نآ  هک  يربط  ریرج  نبدّمحم  نیعم /  نب  ییحی 

« بلاّطلا هیافک   » باتک رد  یجنگ  فسوی  نبدّمحم  يزوج / نبا  طبس  هحلط / نبدّمحم  يروباشین / مکاح 

یّکم رجح  نبا  يواخس و  هتفگ ي  ساسا  رب  یئالع  نیّدلا  حالص 

« بلاطملا ینسا   » باتک رد  يرزج  نبا  نیّدلا  سمش 
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« هنسحلا دصاقملا   » باتک رد  يواخس  نیّدلا  سمش 

ص:34
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« عماوجلا عمج   » رد یطویس  نیّدلا  لالج 

« لطابلا  » رد يزاریش  ناهب  زور  نب  هّللا  لضف 

يدنه یقّتم  یلع 

يراخب دّمحم  دّیس 

.تسا هتشگ  مزتلم  نآ  تّحص  هب  هک  راربألا » لزن   » باتک رد  یناشخدب  دّمحم  ازریم 

« یلُعلا جراعم   » رد ملاعلا  ردص  دّمحم 

« هّیدنلا هضورلا   » رد ینامی  ریما  دّمحم 

« لولسملا فیسلا   » رد یتپ  یناپ  هّللا  ءانث 

نامّزلا نسح  يولوم 

.هّللاءاش نا  دمآ ؛ دهاوخ  نانآ  ياه  هتفگ 

دنراد ثیدح  نیا  ندوب » نَسَح   » رب ّصن  هک  یناسک  رکذ  رد  : مجنپ هدیاف ي  - 5

نایم نیا  رد  دنا و  هدرمـش  نسح » ، » نآ قرط  یـضعب  ظاحل  زا  ای  ًاقلطم و  ار  ثیدـح  نیا  ّتنـس  لها  گرزب  نادنمـشناد  زا  یهورگ 
نآ تّحص »  » دعب هدروآ و  یم  رامش  هب  نسح  ار  نآ  تسخن  یخرب  : دنمسق ود  رب  ریخا  هورگ  دنا ؛ هتـسناد  حیحـص »  » ار نآ  يا  هتـسد 

حیحص و ار  نآ  قرط  یـضعب  یجنگ  دننام  رگید ، یخرب  دیوگ و  یم  نینچ  دوخ  دروم  رد  هک  یطویـس  دننام  هدش ، راکـشآ  شیارب 
: هلمج زا  .دنا  هدید  یم  نسَح  ار  رگید  یضعب 

.تسا هداد  تبسن  وا  هب  تاعمللا »  » رد يولهد  قحلادبع  هچ  نآ  ربانب  يذمرت ،

« .تسا یلاع  نسح  ثیدح  نیا  : » دیوگ ساّبع  نبا  ثیدح  هرابرد ي  هک  یجنگ 

یئالع نیّدلا  حالص 

.دنا هداد  تبسن  وا  هب  نامّزلا  نسح  يوانم و  هک  هچ  نآ  ربانب  یشکرز  ردب 

« حیحّصلا دقن   » رد يزاریش  دجم 

ینیوزق جارس  هک  ییاه  ثیدح  هب  خساپ  رد  شیاهاوتف و  رد  ینالقسع  رجح  نبا 
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.تسا هدوب  اه  نآ  ریگ  یپ 

« هنسحلا دصاقملا   » رد ساّبع  نبا  ثیدح  هب  تبسن  يواخس 

رگید ياه  باتک  و  ءافلخلا » خیرات   » رد یطویس 

رایتخا توکس  نآ  هب  تبـسن  دوخ  .تسا و  هدروآ  ار  رجح  نبا  یئالع و  ندرمـش » نسح   » مکاح و نتـسناد » حیحـص   » هک يدوهمس 
.تسا لئاق  نآ  ندوب  نسح  هب  مک  تسد  سپ  هدرک 

« داشّرلا يدهلا و  لبس   » رد یحلاص  یماش  فسوی  نبدّمحم 

« هعیرّشلا هیزنت   » رد قارع  نب  ّیلع  نسحلاوبا 

اه باتک  رگید  و  نانجلا » ریهطت   » و هیکملا » حنملا   » و قعاوصلا »  » رد یّکم  رجح  نبا 

.تسا هدرک  لقن  تاعوضوملا » هرکذت   » رد ار  رجح  نبا  ییالع و  نخس  هک  ینتف  رهاط  دّمحم 

« هاقرملا  » رد يراق  یلع 

« ریدقلا ضیف   » رد يوانم 

.تسا هدرک  لقن  وا  زا  يزیزع  هک  هچ  نآربانب  ینارعش ، يزاجح  دّمحم 

رگید ياه  باتک  و  تاعمللا »  » رد يولهد  قحلادبع 

« رینملا جارسلا   » رد يزیزع 

« هّینسلا بلاطملا  ریسیت   » رد یسلماربش  یلع  نب  ّیلع 

« بهاوملا حرش   » رد یناقرز 

« نیبغاّرلا فاعسا   » رد ناّبص 

« هعومجملا دئاوفلا   » رد یناکوش 

« بابحألا حیرفت   » رد ثّدحم  یلع  نسح 

دنا هدرک  لقن  مّلسم » لسرم   » تروص هب  ار  ثیدح  هک  یناسک  رکذ  رد  : مشش هدیاف ي  - 6
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لسرم ، » ّتنس لها  ياملع  ناگرزب  زا  يرایسب  ار  ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح

ص:36
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: هلمج زا  .دنا  هتسناد  مّلسم »

هّللادبعوبا یعفاش / هحلط  نبا  یسلدنا / یبرع  نبا  يولب / جاجحلاوبا  يونزغ / دجملاوبا  یمصاع / دّمحم  نبدمحا  يدنقرمس / ثیللاوبا 
سمش يدنه / ءایلوألا  ماظن  يزوف /  ینیسحریما  یناغرف / نیّدلادیعس  یعفاش / يربط  نیّدلا  ّبحم  مالّـسلادبع / نبّزع  یعفاش / یجنگ 

نبا دمحا / نیّدلا  باهش  يدابآ / تلود  نیّدلا  باهش  یفاوخ / نیّدلا  نیز  يریمد / نیّدلا  لامک  ینادمه / یلع  دّیـس  يدنرز / نیّدلا 
 / يدزی يدبیم  نیسح  یناود /  نیّدلا  لالج  یفشاک / یلع  نب  نیسح  یجیهال / نیّدلا  سمش  یماطـسب / نامحّرلادبع  یکلام /  غاّبص 

/ یتشچ نامحّرلادبع  يراق / یلع  خیـش  يدنقرمـس / همـصعلاوبا  يزاریـش / ثّدحم  نیّدلا  لامج  یّکم / رجح  نبا  خرؤم / ریما  دـناوخ 
/ يوهنکل نیبم  يولوم  ینیـسح /  نیّدلارمق  لمج / نامیلـس  خیـش  يولهد / هّللا  ّیلو  هاش  يدرک / میهاربا  خیـش  يرفخ / یلع  نب  خیش 

.يوهنکل یلو  يولوم  یطاباس / داوج  خیش  هّللا / ءانث  يولوم 

؟ درک دهاوخ  دیدرت  کش و  ثیدح  نیا  توبث  رد  یسک  ایآ  بیترت  نیدب 

دنا هدرک  فیصوت  « ملعلا هنیدم  باب   » هب ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  یناسک  رکذ  رد  : متفه هدیاف ي  - 7

یمارگ ربمایپ  نآ و  دننامه  ای  ملعلا » هنیدم  باب   » هب ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نامرورـس  ّتنـس ، لها  نایاوشیپ  ناگرزب 
.دنا هدرک  فیصوت  ملعلا » هنیدم   » هب ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نیرت و حضاو  زا  دوخ  رما  نیا  دشاب و  یم  تسا » نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم   » ثیدـح هیاپ ي  رب  اه  نآ  یمامت  هک  تسا  یهیدـب 
: دنا هلمج  نآ  زا  .دشاب  یم  ناشیا  يوس  زا  فیرش  ثیدح  نیا  نتسناد  حیحص  رب  اه  لیلد  نیرت  نشور 

دّیـس يدنرز / نیّدلا  سمـش  ینورزاک / نیّدلادیعـس  یجنگ / هّللادبعوبا  یمزراوخ / دّیؤملاوبا  یناعمـس / دعـسوبا  یناهفـصا / میعنوبا 
/ ینالطـسق نیّدلا  باهـش  دمحا / نیّدلا  باهـش  يدابآ / تلود  نیّدلا  باهـش  یجیا / يوره  یناشخدب / دّمحم  ازریم  ینادـمه / یلع 

رجح نبا  یقشمد / یحلاص  نیّدلا  سمش  یناود / نیّدلا  لالج 
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نامحّرلادبع ملاع / هام  دّمحم  دّیس  يولهد / ّقحلادبع  يوانم / فوؤرلادبع  يراق / یلع  خیـش  يزاریـش /  ثّدحم  نیّدلا  لامج  یّکم /
نبدّمحم يدنس / نیعم  دّمحم  یجنزرب / دّمحم  دّیس  يرصب / ملاس  خیش  يدرک / میهاربا  خیـش  يدنب / شقن  نیّدلا  جات  خیـش  یتشچ /

یمینغ ینغلادبع  ینامکرت /  نامّزلا  نسح  ینویادب / هّللاهمالس  يولهد / نیّدلادیشر  یلیجع / دمحا  نیّدلا  باهش  ریما / لیعامسا 

دنا هدروآرد  مظن  هب  ار  تفارش  يراوگرزب و  نیا  هک  یناسک  رکذ  رد  : متشه هدیاف ي  - 8

: دننام دنا ، هدروآرد  مظن  هب  دوخ  ياهرعش  رد  ار  تبقنم  نیا  یبدا ، ناگرزب  زا  یهورگ 

« بحاص  » هب فورعم  داّبع  نب  لیعامسا  مساقلاوبا 

« یسودرف  » هب فورعم  یسوط  قاحسا  نب  نسح  مساقلاوبا 

ییانس میکح  مدآ ، نبدودجم  دجملاوبا 

یّکم یمزراوخ  دمحا  نب  ّقفوم 

« یناقاخ  » هب روهشم  یلع ، نب  میهاربا  نیّدلا  لضفا 

« راّطع دیرف   » هب فورعم  میهاربا  نبدّمحم  نیّدلادیرف 

« يولوم  » هب فورعم  یمور  یخلب  دّمحم  نبدّمحم  نیّدلا  لالج 

يوون فرش  نب  ییحی  نیّدلا  ییحم 

« يدعس  » هب فورعم  يزاریش  هّللادبع  نب  حلصم  نیّدلا  فرش 

« رباج نبا   » هب فورعم  يراوه  یسلدنا  دمحا  نبدّمحم  نیّدلا  سمش 

يرصم یطبق  سناکم  نب  نامحّرلادبع  نیّدلارخف 

« دهف نبا   » هب فورعم  یّکم  یمشاه  رمع  نبزیزعلادبع  نیّدلاّزع 

یناعنص ریما  حالص  نب  لیعامسا  نبدّمحم 

یلیجع رداقلادبع  نبدمحا  نیّدلا  باهش 

تّنس لها  نادنمشناد  نانخس  وترپ  رد  نآ  رتاوت  ثیدح و  نیا  ترهش  رد  : مهن هدیاف ي  - 9

يرتاوتم هکلب  روهشم ، ياه  ثیدح  زا  فیرش  ثیدح  نیا  هک  تسین  هدیشوپ 
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: تسا رارق  نیا  زا  نآ  دهاوش  زا  یخرب  تسا و  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  صخش  زا  هک  تسا 

.تسا هدش  تباث  روهشم و  ياه  تلیضف  زا  ثیدح  نیا  هک  صاوخلاهرکذت »  » رد يزوج  نبا  طبس  حیرص  نایب   - 1

.دوش یم  قحلم  رتاوت  هب  روهشم  ثیدح  تیارد ، ياملع  دزن  هک  دنک  یم  حیرصت  زین  ینالطسق 

.دراد حیرصت  ثیدح ، نیا  ترهش  رب  تاکشملا ،» حرش  یف  تاعمللا   » رد يولهد  قحلادبع  خیش   - 2

.تسا هدرک  فصو  ترهش  هب  ار  نآ  هّیدّنلا » هضورلا   » رد یناعنص  ینامی  ریما  لیعامسا ، نبدّمحم  خیش   - 3

.هّللاءاش نإ  دمآ ؛ دهاوخ  يدوز  هب  هک  هراب  نیا  رد  یشسرپ  هب  خساپ  رد  ثیدح ، ندوب  روهشم  هب  يولهد  ِدوخ  ِفارتعا   - 4

.دمآ دهاوخ  يدوز  هب  هک  دنک ، یم  حیرصت  شندوب  روهشم  هب  نسحتسملا » لوقلا   » رد نامّزلا  نسح  يولوم   - 5

هب نوچ  تسا (1) ، رتاوتم  رکبوبا  تشپ  ندرازگزامن  هب  مدرم  ندرک  رما  ثیدح  هک  تسا  یعّدم  قعاوّصلا »  » رد یّکم  رجح  نبا   - 6
سپ تسا ، هدنسب  ثیدح  ندوب  رتاوتم  يارب  يوار  دادعت  نیا  رگا  نیاربانب ، .دنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  باحصا  زا  رفن  تشه  وا  ياعّدا 

.تسا رتاوتم  یلوا  قیرط  هب  دنا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  باحصا  زا  رفن  هد  هک  ملعلا » هنیدم   » ثیدح

تیاور ار  نآ  باحـصا  زا  نت  راهچ  اـهنت  هک  تسا  بآ » شورف  عنم   » تیاور ندوب  رتاوتم  یعّدـم  یلحملا »  » باـتک رد  مزح  نبا   - 7
هنوگره نودب  ًانیقی و  ًاعطق و  ملعلا » هنیدم   » ثیدح سپ  تسا ، رتاوت  رب  لیلد  رفن  راهچ  تیاور  یتقو  هیاپ ، نیا  رب  .دنا  هدرک 

ص:39

نب هّللادـبع  رمع ، نبا  ساّبع ، نبا  دوعـسم ، نبا  هشیاـع ، يوس  زا  تسا و  رتاوتم  ثیدـح  نیا  نادـب   » 13 هقرحملا : قـعاوصلا  ( . 1 - 1
« .تسا هدش  تیاور  هصفح  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  دیعسوبا ، هعمز ،
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.دشاب یم  رتاوتم  یلوا ، قیرط  هب  يدیدرت و 

یم یتسود  هب  ار  رکبوبا  منک ، باختنا  یتسود  نیمز  لها  زا  متساوخ  یم  رگا  : » یگتخاس ثیدح  جاهنملا »  » باتک رد  هّیمیت  نبا   - 8
نیا : » دشاب یم  نینچ  شا  هتفگ  تسا و  هدـش  لقن  ریبز  نبا  ساّبع و  نبا  دیعـسوبا و  دوعـسم و  نبا  زا  نوچ  هتفرگ ، رتاوتم  ار  متفرگ »
نبا دیعـسوبا و  دوعـسم و  نبا  ثیدح  زا  فلتخم  قرط  زا  حاحـص  رد  تسا و  رتاوتم  هکلب  ضیفتـسم  ثیدـح ، ملع  لها  دزن  ثیدـح 

« .تسا هدش  تیاور  ریبز  نبا  ساّبع و 

هک تسا  هدش  لقن  باحـصا  زا  نت  هد  زا  دّدعتم و  قرط  زا  نوچ  ًانیقی  ًاعطق و  تسا -  رتاوتم  ناملاع  دزن  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح سپ 
رمع و نب  هّللادبع  هفیذح و  دوعـسم و  نبا  رباج و  ساّبع و  نبا  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  زا  دنترابع 

.صاع نبورمع  سنا و 

نینمؤملاریما هب  غورد  هب  هک  ار -  ثیدـح  نیا  هک  نامثع ، رب  دراو  ياهـشهوکن  لـباقم  رد  هفحتلا »  » باـتک رد  يولهد »  » ياـعّدا  - 9
: تسا هتسناد  رتاوتم  دنا  هداد  تبسن 

ناتـساد نیا  : » دیوگ یم  نینچ  تسا و  هدش  لقن  نیقیرف  ياه  باتک  رد  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  .تسا » رون  هس  دننام  نامثع  نم و  لثَم  »
« .درادن راکنا  ياج  تسا و  هدمآ  هقرف  ود  ره  ياه  باتک  رد  هک  تسا  هدیسر  رتاوت  ترهش و  زا  هزادنا  نآ  هب 

؛ تسا رتاوتم  ًاعطق  ملعلا » هنیدم   » ثیدـح تسا ، نآ  ندوبرتاوتم  رب  لیلد  هقرف ، ود  ياه  باتک  رد  یگتخاس  نخـس  نیا  لقن  رگا  سپ 
.تسا راوشد  رایسب  تسا ، هدمآ  نآ  رد  ثیدح  نیا  هک  هقرف  ود  زا  ییاه  باتک  شرامش  اریز 

ثیدح نیا  توبث  هرابرد ي  رتشیب  یحیضوت  مهد  هدیاف ي  - 10

.دزاس یم  راکشآ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نآ  یعطق  رودص  و  ملعلاهنیدم »  » ثیدح توبث  رگید ، یهوجو 

تمصع رب  راوتسا  نشور و  ییاه  ناهرب  لیلد و  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ار  ثیدح  نیا   - 1
هّللا و یلو  هاش  هکلب  تسا ؛ هدش  اپرب  راوگرزب  نآ 
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نآ ییوگ  تسار  هب  ّتنـس  لـها  عاـمجا  ساـسا  رب  يولهد  هک  هنوگ  ناـمه  دـنراد ؛ فارتـعا  ناـشیا  تمـصع  رب  زین  يوـلهد ، دوـخ 
.تسین ثیدح ، یعطق  رودص  هب  فارتعا  زج  يا  هراچ  اذل  دنک ؛ یم  حیرصت  ترضح 

: دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  زین  ناراوگرزب  نیا   - 2

، رفعج نب  یـسوم  ماما  قداص ، رفعج  ماما  نینچ  مه  رقاب ، دّمحم  ماما  نیدباعلا ، نیز  ماما  نیـسح ، ماما  یبتجم ، نسح  ماما  تارـضح 
هّماع و هک  ییاه  لیلد  اب  نانآ  یگمه  تمـصع  رد  هک  دمآ ) دـهاوخ  يدوز  هب  هک  نانچ   ) مالـسلا مهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما 

.تسین يدیدرت  دنراد ، هّصاخ 

.تسا هدش  رداص  يدیدرت  هنوگ  ره  نودب  ًاعطق و  ثیدح  نیا  سپ 

هدروآ رامـش  هب  دنک ، یم  نیقی  هدافا ي  هک  میرک  نآرق  دـننامه  ار ، ...ثّرون » ال   » یگتخاس ثیدـح  هفحتلا »  » باتک رد  يولهد   - 3
مالک يوترپ  رد  نیاربانب  .دنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  هفیذح  نینچ  مه  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  اعّدا  نیا  اب  تسا ،

هیآ دننامه  ّتیعطق  رد  دنا ، هدومن  تیاور  ار  نآ  هفیذح  مه  ترـضح و  نآ  مه  هک  زین  ملعلا » هنیدم   » ثیدـح اتـسار  نیا  رد  يولهد 
.دوب دهاوخ  میرک  نآرق  ياه 

نب نامحّرلادـبع  ساـّبع ، هریرهوبا ، ءادردـلاوبا ، ریبز ، نوچ  هتـسناد  نیقی  دـیفم  ار  نیـشیپ  یگتخاـس  ثیدـح  نینچ  مه  يولهد   - 4
.دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  دعس  فوع و 

رد نیاربانب  .دنا  هدرک  تیاور  باحصا  زا  نت  هد  ار  نآ  ینتسناد  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ؛ نینچ  مه  ملعلا » هنیدم   » ثیدح نیاربانب 
.مییوگ یم  ساپس  ار  دنوادخ  ور  نیا  زا  .ددرگ  یم  نشور  تباث و  نآ  ندوب  رودصلا  یعطق  يولهد ، ِدوخ  ياه  هتشون  وترپ 

: دیوگ یم  نینچ  ءافشلا »  » باتک رد  ضایع  یضاق  ظفاح   - 5

زا یناوارف  دادعت  زا  مدرم  زا  يرایسب  هقث و  صاخشا  ار  نآ  هک  اذغ  شیازفا  نیمز و  زا  بآ  ندیـشوج  ناتـساد  تسا  نینچ  مه  و  »... 
سپ ...دنا  هدرک  تیاور  باحصا 
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هقث و دارفا  ار  نآ  هک  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح تسا  هنوگ  نیمه  میوگ : (1) ...دیآ » یم  رامـش  هب  یعطق  ناشیا  تازجعم  زا  هتـسد  نیا 
.تسا یعطق  مه  نآ  سپ  .دنا  هدرک  تیاور  باحصا  زا  يرایسب  زا  هّمئا  زا  يدایز  دادعت 

ناگمه زا  ناگمه  هک  ییاه  ثیدح  تسا ، لیبق  نیا  زا  : » دیوگ دوخ  نیشیپ  نخس  همادا ي  رد  ءافشلا »  » باتک رد  ضایع  یضاق   - 6
يدایز دادعت  عامتجا  لحم  روضح و  رد  اه  شرازگ  نیا  دنا ، هدرک  تیاور  اه  نآ  رابخا  باحصا و  هلمج  زا  لصّتم  دنس  اب  ار  اه  نآ 

ناناملـسم و ياه  لـفحم  زا  نآ  دـننام  كوبت و  هوزغ ي  هّیبیدـح و  هرمع ي  طاوب ، هوزغ ي  قدـنخ ، گـنج  زور  نوچ  باحـصا  زا 
زا تسا ، هدرکن  زاربا  درک ، یم  لقن  يوار  هچ  نآ  اب  یتفلاخم  باحصا  زا  کی  چیه  ماگنه  نآ  رد  .تسا و  هدش  لقن  نازابرس  عمج 

ربارب رد  توکـس  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  نوچ  دوب ، دـهاوخ  ناشنتفگ  نخـس  دـننامه  ناشتوکـس  ور  نیا 
دندینش یم  ار  یبلطم  رگا  تسین و  نانآ  ییوگ  تقیقح  عنام  یـسرت  تبغر و  هنوگ  چیه  دنـشاب و  یم  هّزنم  غورد ، اب  شزاس  لطاب و 

، اه ّتنس  هرابرد ي  ار  تایاور  یضعب  نانآ ، زا  يدادعت  هک  هنوگ  نامه  دندرک  یم  شراکنا  دوبن ، هدش  هتخانش  انـشآ و  ناشیارب  هک 
همه سپ  .تسا  نشور  راکشآ و  هک  دنداد  مّهوت  اطخ و  تبسن  رگید  کی  هب  دروم  نیا  رد  دندرک و  راکنا  نآرق  فورح  اه و  هریس 
هیاپ نیا  رب  دوب ، وا  راتفگ  نیا  (2) ...میداد » حیضوت  هک  هنوگ  نامه  ددنویپ ، یم  ناشیا  یعطق  ياه  هزجعم  هب  اه  تیاور  هتسد  نیا  ي 

: مییوگ

ص:42

.يراق حرش  اب  308 و 309  یفطصملا : قوقح  فیرعتب  افّشلا  باتک  ( . 1 - 1
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هلمج زا  ًالثم  دمآ ؛ دهاوخ  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ یعطق  ملعلا ،» هنیدم   » ثیدح هژیو  هب  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  تلیضف  رتشیب 
یم لقن  هّیبیدح  هوزغ ي  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  ار  ثیدح  هک  تسا  رباج  تیاور  فورعم ، صاخشا  تایاور 
نآ هب  یگمه  نانآ  هک  دیآ  یمرب  نینچ  يدنرز »  » ترابع زا  هکلب  دنک ، یمن  رباج  اب  یتفلاخم  اهنت  هن  باحـصا  زا  کی  چیه  دـنک و 

شزاـس هار  دـنا و  هدرک  یناـمداش  فارتـعا و  نآ  هب  باحـصا  هک  تسا  یتلیـضف  مه  نیا  : » دـیوگ یم  نـینچ  وا  .دـنا  هدوـب  فرتـعم 
« .دنتفر شیپ  دندومیپ و 

: تسا هدرک  لقن  لئالّدلا » حیضوت   » رد ار  وا  نخس  نیا  مه  دمحا  نیّدلا  باهش 

یمن عنم  شندرکوگزاب  زا  ار  نانآ  یـسرت  ای  تبغر  دـنا و  هدرک  وگزاـب  ار  نآ  فارتعا و  تلیـضف  نیا  هب  یگمه  باحـصا  نیارباـنب 
يراک ناهنپ  ياه  هزیگنا  اه  نآ  رتشیب  رد  هدوب و  سکع  رب  راک  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  تلیـضف  صوصخ  رد  دنچ -  ره  .تسا  هدرک 

.تسا هدوب  دوجوم 

: دهد یم  همادا  هنوگ  نیا  نیشیپ  ياه  هتفگ  زا  سپ  یضاق   - 7

اـه و لـسن  ییوگزاـب  ناـمز و  تشذـگ  اـب  راـچان  هب  دـنا ، هدـش  اـنب  لـطاب  رب  دـنرادن و  یلـصا  هک  ییاـه  تیاور  تسا  نـینچ  مـه  »
ياـه تیاور  زا  يرایـسب  دروم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـنور ، یم  داـی  زا  مک  مک  هدـش و  ـالمرب  اـه  نآ  یتسـس  هرخـالاب  نارگـشهوژپ 
قیرط زا  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناـمربمایپ  تسرد  تسار و  ياـهربخ  اـّما  دوـش ؛ یم  هدـید  هتخانـشان  فـیجارا  نیغورد و 

رب وا  شالت  نمـشد و  ياه  هنعط  شیازفا  اه و  هقرف  ییوگزاـب  اـب  دـنوش و  یم  رتراکـشآ  ناـمز  تشذـگ  اـب  هدیـسر  داـحآ  تاـیاور 
رب دندرگ و  یم  رت  لوبق  لباق  رتراوتسا و  ناشرون ، ندرک  شوماخ  رب  نادحلم  ششوک  اه و  نآ  لصا  فیعـضت  ندرمـش و  کچوک 

نیا زج  مه  ّتیعقاو  هک   - مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  دروم  رد  ًالماک  نخس  نیا  میوگ : (1) .دنیازفا » یم  زین  نانز  هنعط  ترسح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مّرکم  ربمایپ  زا  اه  نآ  یعطق  ندـشرداص  یتسرد و  رب  ناهرب  لـیلد و  نیمه  تسا و  قداـص  يراـج و  تسین 

.تسا هدنسب  ملس 

هداد و رارق  شهوژپ  دروم  هدرک ، لقن  ار  نآ  هتـشاد ، رظن  رد  ار  ثیدـح  نیا  نونکات -  زاـغآ  زا  هقرف  ود  ره  گرزب  نادنمـشناد   - 8
.دنا هتسج  یم  كّربت  نآ  هب  هدوب و  نامداش  نآ  هب  تبسن  دنا و  هدرک  حرش 

تّحص و رد  يدیدرت  کش و  دیامن ، هعجارم  ناگرزب  نیا  نانخس  هب  سک  ره  و 
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.داد دهاوخن  ارف  شوگ  ینمشد  يژک و  لها  زا  يردان  ياه  هوای  هب  تشاد و  دهاوخن  نآ  توبث 

نآ یعطق  رودص  رب  لیلد  نیرت  نشور  دوخ  نیا  هک  دنا  هدرک  قاّفتا  نآ  رب  یعیـش  یّنـس و  هقرف ي  ود  ره  هک  تسا  یثیدح  نیا   - 9
.میا هداد  حیضوت  ار  نآ  لیصفت  هب  هفحتلا »  » باتک رد  يولهد  ياه  هتفگ  دروم  رد  ریط » ثیدح   » دلج رد  ام  تسا و 
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ملعلا هنیدم  ثیدح  دنس 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تیاور   - 1

هراشا

 ، مالسلا مهیلع  شیوخ  موصعم  ناردپ  زا  هکرابم  »ي  هفیحص  » رد ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  نامرورس 
: دنا هدرک  تیاور  نینچ 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : شدانسا  اب  و  - 

.تسوا رب  ایند  مدرم  باذع  زا  یمین  تسا و  شتآ  زا  یتوبات  رد  نیسح  لتاق  »

هب نآ  نّفعت  تّدـش  زا  ناـیمّنهج  هک  دراد  ییوب  .دـتفا  ورف  مّنهج  رعق  هب  اـت  هدـش  هتـسب  نیـشتآ  ياـهریجنز  اـب  شیاـهاپ  اـه و  تسد 
، دوش هتخپ  ناشیاه  تسوپ  هاگره  نآ ] رد  هک  یباذـع  دیـشچ [ ؛ دـهاوخ  ار  روآدرد  باذـع  هنادواج  .دـنرب  یم  هانپ  ناـشراگدرورپ 

مّنهج ناشوج  بآ  زا  ددرگن و  هدـیرب  نانآ  زا  يا  هظحل  هک ] یباذـع  دـنک [ ؛ یم  نیزگیاج  ناشیارب  يرگید  ياـه  تسوپ  دـنوادخ 
« .تسا ّلجوّزع  دنوادخ  ياه  باذع  زا  یکی  لیو  هاچ ] سپ [  دنوش ، یم  هدناشون 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : شدانسا  هب  و  - 

« .دیآ رد  رَد  نآ  زا  دیاب  دهاوخ ، شناد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  »

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : شدانسا  اب  و  - 

تردارب تسا ، يردارب  وکین  میهاربا و  تردپ  تسا ، يردپ  وکین  موش : یم  هداد  ادن  شرع  نورد  زا  دـسر  یم  ارف  تمایق  زور  یتقو  »
« .بلاط یبا  نب  ّیلع 
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تسا هربتعم  لوصا  زا  مالسلا  هیلع  اضر  هفیحص » »

ّتنس لها  گرزب  نادنمشناد  دزن  ربتعم  روهشم و  لوصا  زا  دامتعا و  دروم  فورعم و  ياه  باتک  زا  مالـسلا ،»  هیلع  اضّرلا  هفیحـص  »
.تسا

: دسیون یم  نینچ  نیا  شا  هرابرد  یملید  رادرهش  دنزرف  هیوریش  عاجشوبا 

تسرد و تخانش  هب  تبسن  دنا و  هدنادرگ  يور  شیاهدانسا  ثیدح و  زا  نایرهـشمه  هژیو  هب  ام ، هنامز ي  نیا  مدرم  مدید  دعب ، اّما  »
.دنرادن یهاگآ  تسردان 

لالح اه ، ّتنس  تابجاو و  رد  هک  ار  ییاهدنـسم  دنا و  هداهناو  دنا ، هدرک  فینـصت  نید  ناگرزب  هک  ار  ینیون  ای  یمیدق  ياه  باتک 
ثیدح اه و  ناتـساد  اب  ار  دوخ  دنا و  هدرک  اهر  تسا ، هدش  هتـشون  لامعا  تلیـضف  اه و  هظعوم  اه و  لاثم  ایاصو ، بادآ و  مارح ، و 

مه ثیدـح  ناگرزب  زا  کی  چـیه  رب  تسا و  هتخانـشان  ثیدـح  نایوار  يارب  هدـش و  فذـح  شدانـسا  هک  دـنا  هدرک  لوغـشم  ییاه 
یم هنوگ  نیا  تسا و  ناناوخ  هّصق  هتخادرپ ي  هک  دـنا  هدـش  یگتخاـس  بلاـطم  زا  هتـسد  نآ  ياـیوج  ناـنآ  تسا و  هدـشن  هدـناوخ 

.دنناسر بیسآ  نزرب  يوک و  رد  یعطق  بلاطم  هب  دنهاوخ 

، بئارغ حاحص ، ياه  باتک  زا  هدافتسا  اب  ما ؛ هدرک  تبث  راصتخا  هب  هاتوک  ثیدح  يدنا  رازه و  هدزاود  مباتک  نیا  رد  نم  ور  نیا  زا 
عیبر  » باتک رد  يرشخمز  هّللاراج  (1) ...بیبش » نبرمع  اضّرلا و  یسوم  نب  ّیلع  هتشون ي  ربمایپ ، زا  هدش  تیاور  ياه  باتک  دارفا و 

: دسیون یم  راربألا »

« .ددرگ یم  رایشه  دوش ، هدناوخ  يا  هناوید  شوگ  رب  دانسا  نیا  رگا  : » تفگ یم  اضّرلاهفیحص »  » دانسا رد  ینیسح  نیسح  نب  ییحی 

بلاط یبا  نب  ّیلع  نب  نیسح  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  ّیلع  وا  و  اضر »  » هب تسا  یتبـسن  يوضر ، : » دیوگ یناعمس 
زا یهورگ  دـنک و  یم  تیاور  ار  يا  « هفیحـص  » دوخ ناردـپ  زا  وا  .تسا  نوفدـم  سوط  رد  هک  تسا  اـضر »  » هب فورعم  نسحلاوبا و 

(2) .دنوش » یم  هدناوخ  يوضر »  » یگلمج هک  دنبوسنم  وا  هب  شنادنزرف 
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: تسا هدروآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  لاح  حرش  رد  يزوج  نبا  طبس 

زا یسوم  شردپ  زا  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  هک  تسا  هدرک  دای  يا  هخسن  زا  نییـشرقلا » باسنا   » باتک رد  یـسّدقم  دمحا  نب  هّللادبع  »
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  مهیلع  یلع  شردپ  زا  نیـسح ، شردپ  زا  یلع  شردپ  زا  دّمحم  شردپ  زا  رفعج  شردپ 

دّمحم و شدنزرف  وا  زا  تسا  هدرک  تیاور  : » دیوگ يّزم  (1) .دبای » افش  دوش  هدناوخ  يا  هناوید  رب  رگا  هک  يدانسا  دنک ؛ یم  تیاور 
نب نومأم  يوره و  حلاص  نب  مالّـسلادبع  تلـصلاوبا  يروباشین و  روصنم  نب  بّویا  یلبعد و  یلع  نب  یلع  يوحن  رواثم و  نب  نامثع 

زا هخسن  کی  ینیوزق  يزاغ  فیس  نب  نامیلس  نبدواد  دمحاوبا  دراد و  ار  نآ  زا  هخـسن  کی  هک  هقدص  نب  يدهم  نب  ّیلع  دیـشر و 
دنـسم  » مان اب  ار  اـضّرلا » هفیحـص   » يربط ّبحم  (2) .دراد » نآ  زا  یگرزب  هخـسن ي  ییاـط  نامیلــس  نبرماـع  نبدـمحا  دراد و  ار  نآ 

ياه تلیـضف  رد  وا  نخـس  هلمج  زا  .تسا  هدرک  لقن  نآ  زا  اج  دنچ  رد  تسا و  هدروآ  رامـش  هب  دوخ  باتک  ذخآم  زا  یکی  اضّرلا ،»
.دبوک یم  ار  تشهب  ِرد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  ناشیا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: دیوگ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

دعب باسح  نودب  دبوک و  یم  ار  تشهب  ِرد  هک  یتسه  یسک  نیتسخن  وت  یلع ! يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  »
« .دوش یم  شدراو  نم  زا 

دروآ ربخ  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  لیئربج  دـیوگ : نینچ  مه  .تسا (3)و  هدرک  لقن  ار  نآ  شدنـسم  رد  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما 
سیمع تنب  ءامسا  زا  .تسا  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هاگیاج  دننامه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  یلع  هاگیاج  هک 

: تفگ دمآ و  دورف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  مالسلا  هیلع  لیئربج  : » تفگ هک  هدش  لقن 
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زا دعب  اّما  تسا ؛ یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم ي  هب  وت  هب  تبسن  یلع  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالس  وت  رب  تراگدرورپ  دّمحم  يا  »
« .تسین يربمایپ  وت 

هک هدـش  لقن  یلع  زا  : » تسا هدروآ  نینچ  مه  .تسا (1)و  هدرک  لقن  شدنسم ] رد  ار [  نآ  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :

« .یتسه نید  ِگرزب  نایوردیپس و  ياوشیپ  ناناملسم و  ياقآ  وت  »

« یبقعلارئاخذ  » شرگید باـتک  رد  يربط  بحم  .تسا (2) هدرک  لقن  شدنـسم ] رد  ار [  نآ  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما 
ینمی یباصو  هّللادبع  نب  میهاربا  .تسا (3) هدرک  لقن  اضّرلا » هفیحص   » زا ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ياه  تلیـضف  زا  يرامـش  مه 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ياه  تلیـضف  هرابرد ي  تسا ) یطخ  هک  « ) ءافلخلا هعبرألا  لضف  یف  ءافتکإلا   » شباتک ياج  دنچ  رد  مه ،
.دوش هعجارم  نآ  هب  .تسا  هدرک  لقن  نآ  زا  اضّرلادنسم »  » مان اب 

: تفگ هک  هدش  لقن  یلع  نامیاقآ  زا  تسا : هدروآ  نینچ  مه  یّکم  ریثکاب  نبا 

شرف زا  یـشرف  رب  تفرگ و  ار  متـسد  لیئربج  مدش ، هدرب  نامـسآ  هب  هک  یماگنه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  »
.داد متسد  هب  ِْهب  ددع  کی  دیناشن و  یتشهب  رادزُرپ  ياه 

رب مالـس  تفگ : .مدوب  هدیدن  وا  زا  رتابیز  هک  دـمآ  نوریب  شنایم  زا  يا  هیروح  تفاکـش و  مدرک ، یم  ور  ریز و  ار  نآ  هک  یلاح  رد 
؟ یتسیک وت  مالس ، وت  رب  و  متفگ : دّمحم ! يا  وت 

.تسا کشم  زا  مندب  نییاپ  روفاک و  زا  منایم  ربنع ، زا  مندب  يالاب  دیرفآ ، شخب  هس  زا  ارم  دنوادخ  .ما  هّیضرم  هیـضار ي  نم  تفگ :
بلاط یبا  نب  ّیلع  تیومعرـسپ  تردارب و  يارب  ارم  .مدـش  تسه  هاـگنآ  شاـب » : » دومرف نم  هب  سپـس  تشرـس ، ارم  تاـیح  بآ  اـب 

« .دیرفآ

يربتعم ياه  باتک  زا  ار  هفیحـص ] نآ [  يدنـس  دباع  دّمحم  هکلب   (4) تسا ، هدرک  لقن  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماـما  ار  تیاور  نیا 
: دیوگ یم  دراّشلا » رصح   » باتک رد  هک  اج  نآ  دنک ؛ یم  تیاور  حیحص  ياهدانسا  اب  ار  اه  نآ  هک  هدرمش 
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یم رجح  نبا  ظفاح  هب  هک  نیـشیپ  دنـس  اـب  منک  یم  لـقن  ، ناشناردـپ زااـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  هخـسنزاار ي  ثیدـح  لـهچ  نآاـّما  »
نبدمحا رکبوبازا  ، یمـسار ساّبع  نبدّـمحم  نب  نسحزا  ، میهاربا نبدومحمزا  ، هزمح نب  نامیلـس  زا  یـسّدقملا  یبا  نبدـمحازا  ، دـسر

نب هّللادبع  مساقلاوبا  زا  هزمح ، نب  ساّبع  هون ي  هّللادبع  نبدّمحم  رکبوبا  زا  ، بیبح نبا  دّـمحم  نب  نسح  مساقلاوبازا  ، فلخ نب  یلع 
« .ییاط رماع  نبدمحا 

يدنس لاح  حرش 

، وا شیاتس  نمـض  مولعلا » دجبا   » باتکرد یجونق  نسح  قیدص  تسا و  ّتنـس  لها  گرزب  نادنمـشناد  زا  يدنـس  دباع  دّمحم  خیش 
: دیوگ یم  نینچ  شا  هرابرد 

رد عقاو  نویـس »  » رهـش رد  .تسا  يراصنا  بّویاوبا  نامدود  زا  ظفاح و  بوقعی ، دنزرف  یلعدمحا  دنزرف  يدنـس  دباع  دّـمحم  خیـش  »
تشاد و مالسإلا » خیش   » بقل هک  شّدج  .دمآ  ایند  هب  دراد  رارق  کیوب »  » رهش زا  دعب  هک  دنس  دابآردیح  لامش  رد  هناخدور ، لحاس 

.درک ترجاهم  ناتسبرع  هب  دوب ، یتسرد  شناد و  لها  زا 

ات تفرگ ، هرهب  شناـگرزبوترپو  نادنمـشناد  زا  دـیزگ و  تماـقا  ، دوب نمیرد  یفورعم  شنادزکرم  هک  دـیبز » » رد دـباع  دّـمحم  خـیش 
ریفس ناونع  هب  مه  راب  کی  .درک  جاودزا  وا  ریزو  رتخد  اب  تفر و  نمی  هب  ءاعنـص  ماما  هجلاعم ي  يارب  سپـس  .دمآ  رامـش  هب  نانآزا 

دش يراون »  » رهش دراو  تفر و  شا  هداوناخ  نطو  هب  رفس  کی  .تشاد  رایسب  هقالع  هباط »  » نیمزرس هب  وا  .تفر  رـصم  هب  ءاعنـص  ماما 
زا و  تشگزاب ، هّبیط  هنیدم  رهـش  هب  سپـس  دنام و  اج  نآ  رد  بش  دنچ  اهنت  دراد و  رارق  یچارک  ردنب  زا  دـعب  دنـس  هقطنم ي  رد  هک 

تبسن وا  .تشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  يرصتخم  طوسبم و  ياه  هتشون  .دیدرگ  رهـش  نآ  ياملع  تسایر  راد  هدهع  رـصم ، یلاو  يوس 
« ...تشاد بّصعت  یفنح  بهذم  هب 

« اضّرلاهفیحص  » نایوار رگید 

هیلع اضر  ماما  ترضح  هفیحـص ي  ینالقـسع  رجح  نبا  دننام  ّتنـس -  لها  ناظفاح  زا  یهورگ  هک  دوش  یم  نشور  يدنـس  نایب  زا 
.دنا هدرک  تیاور  ار  مالسلا 
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يریشق نزاوه  نب  میرکلادبع  نب  هّللادیبع  حتفلاوبا  ار  ود  نآ  زا  یکی  دراد ، دوجو  هفیحص  نیا  زا  هخسن  ود  هیرـصان  هناخباتک ي  رد 
.تسا هدمآ   207 یکبس 7 /  هتشون ي  هیعفاّشلا » تاقبط   » باتک رد  شلاح  حرش  هک  دنک  یم  تیاور  یعفاش  يروباشین 

باتک رد  شلاح  حرـش  هک  دـنک  یم  تیاور  ياّفوتم 722  ینیوج  ییومح  دّـمحم  نب  میهاربا  عماـجملاوبا  نیّدـلاردص  ار  يرگید  و 
هدمآ نآ  ریغ  و  « 67 هنماکلا 1 /  رردلا  «، » ثداوح 795 ربـعلا -  «، » ثداوح 722 ناـنجلاهآرم -  «، » 298 ظافحلا 4 /  هرکذـت   » ياه

ترضح زا  ًانیع  هک  دمآ ، دهاوخ  دوخ  ياج  رد  راّجنلا » نبا   » و یمصاع »  » تیاور هب  يدوز  هب  ملعلا » هنیدم   » ثیدح نینچ  مه  .تسا 
تقیقح راتساوخ  يارب  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  نیا  تیاور  هک  تسین  یّکش  .تسا  هدش  لقن  هفیحـص »  » زا مالـسلا ،  هیلع  اضر  ماما 

.دراد ناهن  لد  رد  ضغب  ینمشد و  هک  یسک  زج  دنک ؛ یمن  راکنا  ار  نآ  تسا و  هدنسب 

رگید یظفل  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تیاور   - 2

هراشا

هللا یلص  ادخ  لوسر  ناشّدج  زا  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  مه  يرگید  نایب  اب  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  نآ  نتم  یلزاغم  نبا  .تسا  هدومرف  تیاور  ملس ،  هلآ و  هیلع و 

: هک داد  ربخ  ار  ام  هداد ، ار  اه  نآ  لقن  هزاجا ي  ام  هب  هک  یتایاور  نایم  رد  يوحن  لهس  نبدمحا  نبدّمحم  بلاغوبا  »

یـسیع نبدّمحم  نبدمحا  زا  ، بلطم نب  دّمحم  ام  رب  درک  ثیدـح  تفگ : درک و  ثیدـح  نانآ  رب  ییحی  نب  رمع  نب  میهاربا  رهاطوبا 
نـسحلاوبا زا  راهچ ، لهچ و  تسیود و  لاس  هرـصب  رد  راّفـص  یقحال  ملـسم  نبرمع  نب  هّللادبع  نب  دّـمحم  زا  هد  دصیـس و  لاس  رد 

نب ّیلع  شّدـج  زا  شردـپ  زا  دّـمحم  نبرفعج  شردـپ  زا  مردـپ  درک  ثیدـح  ارم  : » دوـمرف هک  مالـسلا  هیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شردپ  زا  نیسح  شردپ  زا  نیسحلا 

(1) .دسر » یم  رهش  هب  رَد  شیپ  زا  زج  درادنپب  سک  ره  دیوگ  غورد  یتسه ، نآ  ِرد  وت  مشناد و  رهش  نم  یلع  يا  »
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دانسا نیا  هاگیاج 

ماما ترـضح  زا  ناظفاح  گرزب و  نایاوشیپ  و  تسین ، ریذـپ  ناکما  نآ  هوکـش  یگرزب و  ياـفرژ  هب  ندیـسر  هک  تسا  يدانـسا  نیا 
.دنیامرفب یثیدح  ناشیارب  دانسا  نآ  اب  هک  دندرک  اضاقت  هناسمتلم  مالسلا  هیلع  اضر 

: دیوگ لبنح  دمحا 

« .دبای افش  دوش ، هدناوخ  يا  هناوید  رب  دانسا  نیا  رگا  »

: تسا نینچ  ریزو  یبآ  نیسح  نبروصنم  دیعسوبا  هتفگ ي  نتم 

: تفگ درک و  ثیدح  تلصوبا 

.دش روباشین  دراو  گنر  يرتسکاخ  يرتسا  رب  راوس  هک  مدوب  یسوم  نب  ّیلع  اب 

رد .دندوب  ناشیا  لابند  نادادماب  زا  شناد ، لها  زا  يرامش  ییحی و  نب  ییحی  رضن و  نب  نیسای  برح و  نبدمحا  رهـش ، نادنمـشناد 
: دنتفگ دنتخیوآ و  رتسا  ماگل  هب  هعبرم » »

« .نک لقن  ام  يارب  يا  هدینش  تردپ  زا  هک  ثیدح  کی  تنیرهاط  ناردپ  ّقح  هب  »

نبدّمحم ناربمایپ  شناد  هدنفاکش ي  مردپ  دومرف : دّمحم  نبرفعج  قداص  مردپ  دومرف : رفعج  نب  یسوم  حلاص ، دبع  مردپ ، : » دومرف
مدینـش دومرف : یلع  نب  نیـسح  تشهب  لها  ناناوج  دّیـس  مردپ  دومرف : نیـسحلا  نب  ّیلع  ناگدننک  تدابع  ياقآ  مردـپ  دومرف : یلع 

: دومرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  دومرف : بلاط  یبا  نب  ّیلع  برع  دّیس  مردپ 

« .تسا ناکرا  هب  لمع  نابز و  هب  رارقا  بلق و  هب  تفرعم  نامیا ، »

« .دبای افش  دوش ، هدناوخ  يا  هناوید  رب  دانسا  نیا  رگا  : » تفگ لبنح  نبدمحا  دیوگ :

هکنیا تسا و  هدش  تیاکح  شردپ  زا  نآ ، دننام  متاحوبا  نب  نامحّرلادبع  زا  و 
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: دیوگ غاّبص  نبا  (1) .تسا » هدمآ  شوه  هب  وا  تسا و  هدناوخ  یعرص  رامیب  کی  رب  ار  نآ 

: تفگ شـش  دون و  دـصناپ و  لاـس  مّرحم  رد  ناّزو  میرکلادـبع  نبدیعـسوبا  نبدّـمحم  نید ، داـمع  اـیند ، ماـما  دنمتداعـس ، يـالوم  »
تلیـضف هب  نآ  رد  هک  يرفـس  رد  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  هک  یماگنه  تسا : هدروآ  شباـتک  رد  روباـشین  خـیرات  باـتک  هدنـسیون ي 

رازاب زا  .دوب  گنر  يرتسکاخ  يرتسا  رب  راوس  نیمـشپ و  يا  هچراـپ  اـب  هدیـشوپ  يا  هواـجک  رد  دـش ، روباـشین  دراو  دیـسر  تداـهش 
يزار و هعرزوبا ي  يدّـمحم ، ّتنـس  رب  ناشوک  تخـس  يوبن و  ياه  ثیدـح  ناظفاح  ناـیاوشیپ و  زا  نت  ود  تشذـگ ، هک  روباـشین 

: دنتفگ دندمآ و  شهار  رس  رب  تیارد  تیاور و  لها  ثیدح و  باّلط  نایوجشناد و  زا  يرامش  یب  هارمه  یسوط  ملسا  نبدّمحم 

دوخ كرابم  هرهچ ي  تا ، یمارگ  ناکاین  نیرهاط و  ناردپ  ّقح  هب  میهد  یم  دنگوس  ار  وت  رورـس ، ناماما  دـنزرف  لیلج ، دّیـس  يا  » 
دای نآ  هب  هراومه  ار  امش  هک  نک  تیاور  نامیارب  یثیدح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تّدج  زا  تناردپ  زا  نایامنب و  ام  هب  ار 

« .مینک

هرهچ ندید  اب  ار  مدرم  نآ  ناگدید  دننز و  رانک  هواجک  يور  زا  ار  نابیاس  هک  داد  روتـسد  شنامالغ  هب  درک و  فّقوتم  ار  رتسا  سپ 
یم وا  هب  هداتـسیا  اپرب  تاقبط  همه ي  زا  مدرم  دوب و  هتخیر  شا  هناش  رب  يوم  هتـسد  ود  هک  یلاح  رد  دیـشخب ؛ ینـشور  شکرابم  ي 

.دندیـسوب یم  ار  شرتسا  ِمس  ای  دـندیلام  یم  كاخ  هب  ار  دوخ  ای  دـندرک  یم  هیرگ  ای  دـندز  یم  دایرف  اـی  هک  یلاـح  رد  دنتـسیرگن ؛
: دندروآرب دایرف  نادنمشناد  ناهیقف و  نایاوشیپ ، .تفرگ  الاب  وهایه 

رازآ ار  ام  ناتناوارف  ياه  هیرگ  اهدایرف و  اب  .تسا  دـنمدوس  ناـتیارب  هچ  نآ  هب  دـیهد  ارف  شوگ  دـینک و  ظـفح  دیونـشب و  مدرم  يا  »
« .دیهدن

: دومرف اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  .دندرک  ءالما  ياضاقت  یسوط  ملسا  نبدّمحم  هعرزوبا و  و 

نیـسح شردپ  زا  نیدباعلا ، نیز  شردپ  زا  رقاب ، دّـمحم  شردـپ  زا  قداص  رفعج  شردـپ  زا  مظاک  یـسوم  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  »
یلاعت هناحبس و  زیزع ، راگدرورپ  مدینـش  تفگ : درک و  ثیدح  نم  رب  لیئربج  تفگ : هک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شردپ  زا  البرک  دیهش 

: دومرف یم 
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تخادـنا و هواجک  رب  ار  هدرپ  سپس  (1) .یباذَع » ْنِم  َنِمَأ  ینـصح  َلَخَد  ْنَم  ینْـصِح و  َلخَد  اَهلاق  ْنَمَف  ینـصح  هّللاّالإ  هلإ  ُهملک ال  »
.دندش رفن  رازه  تسیب  زا  شیب  دندرمش ، هک  ار  تسد  هب  تاود  ملق و  ِناگدنسیون  .درک  تکرح 

: دیوگ يریشق  مساقلاوبا  خیش 

شگرم زا  سپ  .دوش  نفد  ربق  رد  شا  هزانج  اب  هک  درک  ّتیصو  تشون و  الط  اب  ار  نآ  دیسر ، یناماس  ناریما  زا  یکی  هب  ثیدح  نیا 
: دش هتفگ  وا  هب  هدید و  باوخ  رد 

باتک رد  (2) .دیـشخب » ارم  تسا ، دنوادخ  لوسر  دّمحم  هکنیا  هب  مقیدصت  و  هّللاّالإ » هلإ  ال   » ظّفلت اب  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  دـنوادخ 
: تسا هدمآ  لوصولا » جارعم   » شباتک رد  يدنرز  لامج  زا  لقن  هب  نیدقعلا » رهاوج  »

تـشادگرزب يارب  الط  اب  ار  ثیدح  نیا  منتـشون  و  دوزفا -: نینچ  تسا » دنوادخ  لوسر  دّمحم  هک  نیا  هب  مقیدصت   » ترابع زا  سپ  »
: ییامن هعجارم  اه  باتک  نیا  هب  یناوت  یم  یتسه ، بلطم  نیا  رب  يرتشیب  ياه  عجرم  راتساوخ  هچ  نانچ  (3) .نآ » مارتحا  و 

نبا و  « 352 صاوخلا / هرکذـت   » باتک رد  يزوج  نبا  طبـس  نینچ  مه  .باطخلا  لصف  نیبملا و  قحلا  اـجنلا  حاـتفم  هنـسحلادصاقملا 
.دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  « 122 قعاوّصلا /  » باتک رد  یّکم  رجح 

: دنا هدرک  لقن  ار  ترابع  نیا  نآ ، رب  نوزفا  مه  نایوار  زا  یضعب 

« .متسه شیاهطرش  زا  نم  شیاهطرش و  اب  : » داد ادن  نینچ  ار  ام  درک  تکرح  بکرم  هک  یماگنه  »
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: دیوگ اسراپ  هجاوخ 

« .دشاب یم  بجاو  شتعاطا  هک  تسا  یماما  وا  هک  تسا  نیا  هب  رارقا  شیاهطرش  زا  دش : هتفگ  »

اطخ ره  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تمصع 

هرهب اب  تبسانم ، هب  یلو  تسا ، تباث  هّصاخ ، هّماع و  رامش  یب  نوزفا  ياه  لیلد  اب  مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تمصع  دنچ  ره 
: میوش یم  صاخ  لیلد  ود  رّکذتم  ّتنس  لها  ياه  باتک  زا  يریگ 

یماج هاجنلا ،» هلیـسو   » رد يوهنکل  نیبم  دّمحم  همئألا ،» بقانم  هلاسر   » رد يولهد  ّقحلادـبع  باطخلا ،» لصف   » رد اسراپ  هجاوخ  - 1
یـسوم ماما  ترـضح  زا  نینمؤملا » هآرم   » رد يوهنکل  هّللا  یلو  و  لاقملا » هفاطل  ِحاضیا   » رد يولهد  نیّدلادیـشر  هّوبنلا ،» دهاوش   » رد

: دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک 

.دوب ناشیا  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  مدید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باوخ  رد  »

یم نخـس  تمکح  اب  دـنک و  یم  هاگن  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  رون  اـب  ترـسپ ، یلع ، : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
« .تسا هدش  راشرس  شناد  تمکح و  زا  درادن ، ینادان  دناد و  یم  دیوگ ، یمن  اطخ  دیوگ و  یم  حیحص  دیوگ ،

يولوم و  باطخلا » لصف   » رد اـسراپ  هجاوخ  و  هّمئـألا » بقاـنم  هلاـسر   » رد يولهد  ّقحلادـبع  خیـش  و  هّوبنلا » دـهاوش   » رد یماـج  - 2
: هک دنا  هدرک  تیاور  نینمؤملا » هآرم   » رد هّللا  یلو  يولوم  و  هاجنلا » هلیسو   » رد نیبم  دّمحم 

: دنتفگ مالسلا  امهیلع  اضّرلا  یلع  نبدّمحم  رفعجوبا  هب 

دنوادخ ياضر  وا  نوچ  دیمان ، اضر  ار  وا  ناحبـس  دنوادخ  : » دومرف .دش  یـضار  وا  يدهع  تیالو  هب  دیمان و  اضر  ار  تردـپ  نومأم 
ار یگژیو  نیا  شا  هتشذگ  ناردپ  نایم  زا  و  دوب ، شنیمز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ياضر  شنامـسآ و  رد  ّلجوّزع 
ار اضر  مرسپ  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  شردپ  دنتشاد و  تیاضر  وا  هب  تبسن  ناقفاوم  نوچمه  نافلاخم  نوچ  دوب ، هتفای 

يا دومرف : یم  دز  یم  شیادص  رگا  دیناوخب و  میارب 

ص:54
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!« نسحلاوبا

يارب تسا  هدنـسب  شراوگرزب ، ّدج  زا  دنـس  نینچ  اب  موصعم  یماما  زا  ملعلا  هنیدم  ثیدـح  تیاور  هک  دـنام  یمن  هدیـشوپ  هجیتن  رد 
.درادن هار  نآ  رد  یّکش  دیدرت و  هنوگ  چیه  تسا و  یعطق  یثیدح  هک  نیا  هب  فارتعا 

.تسا نایناهج  ِراگدرورپ  ِدنوادخ  ِنآ  زا  اهنت  شیاتس  و 

قاّزرلادبع تیاور   - 3

هراشا

: دیوگ نینچ  شنتسناد  حیحص  ساّبع و  نبا  زا  ثیدح  لقن  زا  سپ  يروباشین  مکاح 

اب اراخب  رد  لاّفق  یچاچ  ماما  هیقف  یلع  نبدّمحم  رکبوبا  هک : دراد  حیحـص  دانـسا  اب  يروث  نایفـس  ثیدـح  زا  یهاوگ  ثیدـح ، نیا  »
زا یناّرح  دـیزی  نب  هّللادـبع  نبدـمحا  زا  شباتک  لصا  زا  دـلب  رهـش  رد  يدـلب  نوراه  نب  نامعن  زا  هک  درک  ثیدـح  ارم  نم  شـسرپ 
هک مدینـش  هّللادـبع  نبرباج  زا  تفگ : هک  یمیت  نامثع  نامحّرلادـبع  زا  میثخ  نب  نامثع  نب  هّللادـبع  زا  يروث  نایفـس  زا  قزاّرلادـبع 

، دهاوخ شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رَد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ :
ثیدح بلاّطلا  هیافک  دادغب و  خیرات  قشمد ، خیرات  یلزاغم ، نبا  بقانم  ياه  باتک  زا  نینچ  مه  مکاح  (1) .دیآرد » رد ، نآ  زا  دیاب 

(. دمآ دهاوخ  هک   ) تسا هدرک  لقن  ار 

ثیدح نیا  لاجر 

: میوش یم  رّکذتم  مکاح ، فرط  زا  ثیدح  ندرمش  حیحص  رب  دیکأت  يارب  ار  دنس  نیا  لاجر  قیثوت  رد  اه  هتشون  زا  یشخب 

: يروث نایفس  فلا - 

ار شلاح  حرش  هتسناد و  هقث  ار  وا  ناّبح (2)  نبا  تسا و  هّتس  حاحص  لاجر  زا  وا 

ص:55
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: تسا هدروآ  نینچ 

زا دوـخ  نارود  رد  ...تسا  دیعـس  نب  نایفـس  هّللادـبع  وـبا  ماـما  هانمدـبع ، نبروثراـبت  اـّما  : » دـیوگ نـینچ  شا  هراـبرد  یناعمـس   - 1
تـسا نآ  زا  رتروهـشم  زیهرپ ، يراکوکین و  رد  شراتفر  رهاظ و  .دوب  لمع  رد  ّتقد  ظفح و  يراد ، نتـشیوخ  هقف ، رد  ناگدـیزگرب 
شیاه تلیضف  شناگدنب ، رب  دنوادخ  تّجح  ناناملـسم و  ياوشیپ  : » تسا هتفگ  ریثا  نبا   - 2(1) ...دشاب » نایب  رد  قارغا  دنمزاین  هک 

زیهرپ و تداـبع ، دـهز ، ثیدـح ، نآ ، رد  داـهتجا  هقف و  دوخ  نارود  رد  تسا ، نارگـشرامش  هدـننک ي  ناوتاـن  شرامـش و  زا  رتارف 
رب دامتعا  زیهرپ و  دهز و  تناید و  رب  مدرم  .دش  یم  یهتنم  وا  هب  اه  شناد  رگید  ثیدح و  ملع  دوب و  هدرک  عمج  اج  کی  ار  دامتعا 

یبهذ  - 3(2) .تسا » نید  ياه  هیاپ  مالـسا و  ياه  بطق  اشوک و  نایاوشیپ  زا  یکی  وا  .دنتـشادن  نآ  رد  یفـالتخا  هدرک ، عاـمجا  وا 
دنچ ینت  نیعم و  نبا  مصاعوبا و  هنییع و  نبا  هبعش و  : » تسا هدروآ  رجح  نبا   - 4(3) .تسا » دهز  شناد و  ناگرزب  زا  یکی  : » دیوگ

.تسا نینمؤم  دمآرس  ثیدح  رد  نایفس  دنا : هتفگ  نادنمشناد  رگید  زا 

يدرم .مدرکن  لقن  نایفس  زا  رتهب  یسک  زا  یلو  مدرک  لقن  ثیدح  گرزب  داتـسا  دص  کی  رازه و  کی  زا  نم  دیوگ : كرابم  نبا  و 
نایفـس زا  رتهب  میوگ ، یم  هک  تسا  نیمه  تفگ : ییوگ ؟ یم  نینچ  نارگید  ریبج و  نبدیعـس  ندـید  اب  هّللادـبعوبا ! يا  تفگ : وا  هب 

.مدیدن

.تسا نم  زا  رتشیب  نایفس  ندرکظفح  دنک : یم  لقن  هبعش  زا  عیکو 

ص:56

(. يروث : ) باسنألا ( . 1 - 1
.ریثا نبا  زا  لوصالا » عماج  ( . » 2 - 2

.378 فشاکلا 1 /  ( . 3 - 3
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.تشاد یم  کلام  رب  مّدقم  ار  نایفس  ندرکظفح ، رد  بهو  دیوگ : يدهم  نبا 

ار نایفس  هتفگ ي  دنک ، تفلاخم  وا  اب  نایفس  رگا  تسین و  هبعش  هیاپ ي  مه  رت و  ینتـشاد  تسود  یـسک  نم  دزن  دیوگ : ناّطق  ییحی 
.منیزگ یمرب 

.درمش یمن  نایفس  رب  مّدقم  زیچ  همه  دهز و  ثیدح ، هقف ، رد  ار  یسک  دوخ  نارود  رد  نیعم  نب  ییحی  مدید  دیوگ : يرود 

.دوش یم  زوریپ  نایفس  هکنیا  رگم  دننک  یمن  ادیپ  فالتخا  یبلطم  رد  نایفس  هبعش و  دیوگ : دوادوبا  زا  لقن  هب  يرجا 

نایفس نخـس  نخـس ، هکنیا  رگم  درکن ، تفلاخم  نایفـس  اب  یبلطم  رد  یـسک  تفگ : هک  دیـسر  ربخ  ارم  نیعم  نبا  زا  دیوگ : دوادوبا 
.دوب

.تسا هّللادبع  زا  همقلع  زا  میهاربا  زا  روصنم  زا  نایفس  هفوک ، دانسا  نیرتهب  دیوگ : یلجع 

.دریگ یمن  یشیپ  نایفس  زا  یسک  نم  بلق  رد  دیوگ : دمحا  زا  لقن  هب  يزورم 

.مدیدن نایفس  زا  رت  هیقف  دیوگ : دواد  نب  هّللادبع 

.درک ییاقآ  مدرم  رب  شناد ، زیهرپ و  اب  نایفس  تفگ : نم  هب  هبعش  دیوگ : نطقوبا 

هک يا  هنوگ  هب  دـندوب  هدرک  عامجا  وا  تناـما  رب  نید ؛ ناـگرزب  زا  یگرزب  دوب و  ناناملـسم  ناـیاوشیپ  زا  ییاوشیپ  وا  تفگ : بیطخ 
.دوب دهز  زیهرپ و  طبض و  تفرعم و  ظفح و  لمع و  ّتقد  اب  هار  مه  .تشادن  هیکزت  هب  زاین 

.دوب راوتسا  يدباع  راد و  تناما  يا  هقث  وا  دیوگ : دعس  نبا 

ار وا  دـنوادخ  هک  دـشاب  یناسک  زا  مراودـیما  هک  تسا  ینایاوشیپ  زا  یکی  وا  میمانب ؛ هقث  ار  وا  هک  تسا  نآزارتالاو  وا  : دـیوگ یئاسن 
.دشاب هداد  رارق  ناراکزیهرپ  ياوشیپ 

.مدیدن ناعبات  هب  نایفس  زا  رت  هیبش  ار  یسک  دیوگ : متاحوبا  نبا 

.دوب مدرم  نیرتاناد  ام ، نایم  رد  تفگ : هدئاز 

يراق میثخ  نب  نامثع  نب  هّللادبع   - (1)ب .دوب » لمع  ّتقد  زیهرپ و  هقف و  رد  مدرم  نارورس  زا  وا  تفگ : ناّبح  نبا 

تیاور وا  زا  زاجح  مدرم  جیرج و  نبا  .دـنک  یم  تیاور  ریبج  نبدیعـس  زا  یّکم  میثخ  نب  نامثع  نب  هّللادـبع  : » دـیوگ ناّبح  نبا   - 1
(2) .تفای » تافو  لاس 132  رد  .دنا  هدرک 
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.113 4  / بیذهّتلا بیذهت  ( . 1 - 1
.34 5  / تاقثلا ( . 2 - 2
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یم رامـش  هب  هّکم  مدرم  زا  .دنک  یم  تیاور  لیفطوبا  زا  .تسا  هراق »  » زا میثخ  نب  نامثع  نب  هّللادبع  نامثعوبا  : » دیوگ یناعمـس   - 2
.تسا هدرک  تیاور  وا  زا  رّمعم  .دیآ 

هقث و وا  دـنک : یم  لـقن  نیعم  نبا  زا  میرموبا  نبا  : » رجح نبا   - 3(1) .تسا » هتفر  اـیند  زا  لاس 135 -  تسا  هدـش  هتفگ  لاس 144 - 
.تسا تّجح 

.دراد ثیدح  تیحالص  درادن ؛ یلکشم  دیوگ : متاحوبا  .تسا  هقث  هتفگ : یلجع 

.تسا هدروآ  اه  هقث  رد  ار  وا  ناّبح  نبا  تسین و  يوق  تسا : هتفگ  مه  راب  کی  تسا و  هقث  هتفگ : یئاسن 

یندم نامهب  نب  نامحّرلادبع   - (2)ج .دراد » ینسح  ياه  ثیدح  دوب و  هقث  وا  دیوگ : دعس  نبا  و  ... 

.تسا هدش  هدناوخ  یمیت » نامثع  نب  نامحّرلادبع  ، » مکاح كردتسم  رد  هک 

.تسا هدروآ  تاقث  رد  ار  وا  ناّبح ، نبا   - 1

مه يرگید  دنس  اب  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح مامه  نب  قاّزرلادبع  .تسا (4) هتسناد  هقث  ار  وا  رجح : نبا  .تسا (3)3 -  هقث  یبهذ :  - 2
: تسا هدرک  تیاور  نتم  نیا  هب  هدش ) لقن  یلزاغم  نبا  بقانم  رد  هک  )

نبدّمحم زا  يرـصم  دّـمحم  نب  ّیلع  زا  یـشیرق  تلـص  نبدّـمحم  نبدـمحا  نسحلاوبا  زا  یـسوم  نبدـمحا  نب  نسح  ار  ام  داد  ربخ  »
: تفگ هک  نامحّرلادبع  زا  نامثع  نب  هّللادـبع  زا  رّمعم  زا  قاّزرلادـبع  زا  بدؤم  دـیزی  نب  هّللادـبع  نبدـمحا  زا  راّزب  هبیـش  نب  یـسیع 

هّیبیدح زور  رد  تفگ : یم  يراصنا  هّللادبع  نبرباج  مدینش 

ص:58

.يراق باسنالا -  ( . 1 - 1
.314 5  / بیذهتلا بیذهت  ( . 2 - 2
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ریما نیا  : » دومرف یم  دـندوب  هتفرگ  ار  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  يوزاـب  هک  یلاـح  رد  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـینش 
لوذخم هتـسکشرس و  دنکن  شا  يرای  یـسک  ره  تسا ، هدـش  يرای  دـنک ، شا  يرای  یـسک  ره  .تسا  ناراک  هبت  لتاق  ناراکوکین و 

رَد نآ  زا  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  هکره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف هدرک ، دـنلب  ار  شیادـص  سپـس  .تسا »
(1) .دیآرد »

دنس نیا  لاجر 

رد  ) لماک میظعت  شیاتس و  اب  وا  لاح  حرش  دنا و  هدرک  تیاور  هّتـس ، حاحـص  نابحاص  رّمعم ، زا  اّما  .دنتـسه  هقث  ثیدح  نیا  لاجر 
: تسا هدمآ  اه ) باتک  نیا 

،220 ربعلا 1 /  ، 243 بیذهّتلا 10 /  بیذـهت  ، 190 ظاّفحلا 1 /  هرکذـت  ، 107 تاـغللا 2 /  ءامـسألا و  بیذـهت  یّطخ ،  تاـقّثلا - 
.اه باتک  رگید  82 و  ظاّفحلا / تاقبط  ، 323 نانجلا 1 /  هآرم  ، 266 فشاکلا 2 / 

.دش رکذ  نانآ  شیاتس  رد  نانخس  زا  یشخب  رتشیپ  نامهب ، نب  نامحّرلادبع  نامثع و  نب  هّللادبع  اّما 

.میا (2) هدروآ  لاح  حرش  ربتعم  ياه  مجعم  يدادعت  زا  لیصفت  هب  هیبشت » ثیدح   » دلج رد  مه  ار  مامه » نب  قاّزرلادبع   » لاح حرش 

نیعم نب  ییحی  حیحصت »  - » 4

هراشا

(3)

.تسا هتسناد  حیحص  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح تحارص ، هب  نیعم  نب  ییحی 

: دنا هدروآ  يوره  حلاص  نب  مالّسلادبع  تلصوبا  لاح  حرش  رد  ینالقسع  يّزم و 

: تفگ هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  درک  ثیدح  ار  ام  يوره  تلصلاوبا  تفگ : يرابنا  نامحّرلادبع  نب  مساق  »
مشناد و رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص:59

.84 یلزاغم /» نبا   » زا بقانملا ، ( . 1 - 1
: نانجلا هآرم  ثداوح 211 ؛ مالـسالا : لود  یناعنـصلا ؛ زا  باسنألا  یّطخ ؛ یـسّدقم  زا  لاجّرلا  ءامـسا  یف  لامکلا  هلمج : زا  ( . 2 - 2

 . ...و  334 ظافحلا 1 /  هرکذت  ثداوح 211 ؛
.نتسناد حیحص  ( . 3 - 3
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« .دیآرد شرد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  هک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع 

.تسا حیحص  تفگ : مدیسرپ  نیعم  نب  ییحی  زا  ثیدح  نیا  هرابرد ي  دیوگ : مساق 

لطاب تسا و  حیحـص  هیواعموبا  طّسوت  نآ  ندرک  تیاور  رظن  زا  هک  تسا  نیا  نیعم  نب  ییحی  روظنم  تفگ : تباث  نبرکبوبا  ظـفاح 
تیاور نیعم  نب  ییحی  زا  شخیراـت  رد  بیطخ  : » تسا هتفگ  یطوـیس  (1) .دـنا » هدرک  تیاور  وا  زا  ار  نآ  رفن  نیدـنچ  نوچ  تسین ،

« خـیراّتلا  » رد ار  نآ  بیطخ  : » دـیوگ يوانم  (2) .تسا » حیحـص  تفگ : دندیـسرپ ، ساّبع  نبا  ثیدـح  هراـبرد ي  وا  زا  هک  دـنک  یم 
: دیوگ مساق  دیازفا : یم  سپـس  .تسا  هدمآ  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  تیاور  رد  هک  یظفل  نامه  اب  هدرک  تیاور 

: دیوگ بیطخ  .تسا  حیحص  تفگ : مدیسرپ ، ثیدح  نآ  هرابرد ي  نیعم  نبا  زا 

« .دـنا هدرک  تیاور  وا  زا  ار  نآ  رفن  کـی  زا  شیب  نوچ  تسا ، هیواـعموبا  لـقن  رظن  زا  نآ  ندوـبن  لـطاب  ندوـب و  حیحـص  شروـظنم 
: دیوگ ثیدح  نیا  هب  تبسن  حدق  هب  خساپ  رد  یناکوش  (3)

ار يوره  تلـصابا  نینچ  مه  تسا و  هتـسناد  هقث  نیعم  نب  ییحی  ار  يدیف  يدادغب  رفعج  نبدّمحم  هک  مهد  یم  خساپ  نآ  دروم  رد  »
: دیوگ ریما  (4)و  .تسا » حیحـص  تفگ : دش ، لاؤس  ثیدـح  نیا  هرابرد ي  ییحی  زا  دـنا و  هدروآ  رامـش  هب  هقث  مکاح ، نیعم و  نبا 
، سپ (5) .تسا » حیحـص  تفگ : دندیـسرپ ، ساّبع  نبا  ثیدـح  هرابرد ي  هک  هدرک  تیاور  نیعم  نب  ییحی  زا  شخیراـت  رد  بیطخ  »

« تسا هیواعموبا  لقن  تهج  زا  ندوب  حیحص  شروظنم   » هک اعّدا  نیا 

ص:60

.319 بیذهّتلا 6 /  بیذهت  یّطخ ، لاجّرلا  ءامسا  یف  لامکلا  بیذهت  ( . 1 - 1
«. یطویس ظفاح ،  » زا عماوجلا » عمج  ( . » 2 - 2

.47 ریغصلا 3 /  عماجلا  حرش  یف  ریدقلا  ضیف  ( . 3 - 3
.349 یناکوش /» یضاق   » زا هعومجملا » دئاوفلا  ( . » 4 - 4

.هیولعلا هفحتلا  حرش  هیدنلا -» هضورلا  ( . » 5 - 5
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نیا زا  رگا  .دـنا و  هتـسناد  حیحـص  قلطم  روـط  هب  ار  ثیدـح  نارگید ، یناـکوش و  یطویـس و  ور  نیا  زا  تسا و  ساـسا  لـیلد و  یب 
.تسا حیحص  ثیدح  دیدرت  نودب  هدوب و  هقث  دهاجم ، شمعا و  هیواعموبا و  میرذگب ،

ماگنه هک  هنوگ  نامه  دمآ ؛ دهاوخ  يدابآزوریف  هماّلع  یئالع و  ظفاح  ياه  هتفگ  زا  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  قیقحت  دییأت و  يدوز  هب 
.تسناد یهاوخ  ار  نیعم  نب  ییحی  طّسوت  ثیدح  نیا  تابثا  اهراب  يولهد »  » نانخس ّدر 

نیعم نب  ییحی  لاح  حرش 

: دیوگ هلزج  نبا   - 1

هب هفوک  رد  هداتق ، ریثک و  یبا  نب  ییحی  هب  هرـصب  رد  شناد  دـیوگ : شا  هراـبرد  ینیدـم  نب  یلع  ...دوب  ّتقد  اـب  ظـفاح و  اوشیپ ، وا  »
هبورعوبا و نبدیعـس  هب  هرـصب  رد  رفن  شـش  نیا  شناد  .تفریذپ  نایاپ  رانید  نبورمع  باهـش و  نبا  هب  زاجح  رد  شمعا ، قاحـسا و 

نب کلام  هب  زاجح  مدرم  زا  هنییع و  نب  نایفس  يروث و  نایفـس  هب  هفوک  مدرم  زا  دیـسر و  هناوعوبا  هملـس و  نبداّمح  رّمعم و  هبعش و 
نبا عیکو و  هدئازوبا و  نبا  دیعس  نب  ییحی  میشه و  قاحسا و  نبدّمحم  هب  نانیا  شناد  سپس  .دیـسر  یعازوا  هب  ماش  مدرم  زا  سنا و 

.دیسر نیعم  نب  ییحی  هب  نانآ  یگمه  شناد  سپس  .دیسر  مدآ  نبا  يدهم و  نبا  و  دوب ) رتاناد  نانآ  همه ي  زا  هک   ) كرابم

.تسین ثیدح  دسانشن ، ار  نآ  نیعم  نب  ییحی  هک  یثیدح  ره  دیوگ : دمحا 

نخـس رد  نارگید  هک  یلاـح  رد  نیعم ؛ نب  ییحی  زج  دـشاب  وگ  قـح  هک  مدـیدن  ار  خـیاشم  زا  کـی  چـیه  زگره  دـیوگ : یمور  نبا 
: دیوگ یناعمس   - 2(1) .دنتشاد » فارحنا 

دش یهتنم  وا  هب  نادنمـشناد  شناد  ...دش  یم  هعجارم  وا  هب  لیدعتو  حرجرد  دوب ، قیقدرایـسبو  تباث  ظفاح ، اناد ، ، ینّابر ییاوشیپوا  »
لبنح نبدمحا  هک  يروط  هب 

ص:61

.یطخ دادغب  خیرات  رصتخم  راتخم  ( . 1 - 1
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ییحی شروظنم  هک  دومرف -  راکشآ  ار  نایوگ  غورد  غورد  دیرفآ و  راک  نیا  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يدرم  اج  نیا  رد  تفگ :
.دـشاب هتـشون  ثیدـح  نیعم  نب  ییحی  دـننام  هک  میـسانش  یمن  ار  مدآ  نادـنزرف  زا  یـسک  دـیوگ : ینیدـم  نب  ّیلع  دوـب و  نیعم  نـب 

ییحی هک  يدید  رگا  تسا و  ّتنُـس  يوریپ  وا  هک  نادب  دراد ، تسود  ار  لبنح  نبدمحا  يدادغب  ینیب  یم  رگا  دیوگ : يزار  متاحوبا 
: دیوگ يوون   - 3(1) .تسا » وگ  غورد  هک  نادب  دراد ، یم  نمشد  ار  نیعم  نب 

یـشیپ تلـالج و  ظـفح و  نتـسناد و  هقث  ییاوشیپ و  رب  دـش ...  یم  داـمتعا  وا  هب  دوب و  ثیدـح  لـها  ياوشیپ  شدوخ  ناـمز  رد  وا  »
ناکّلخ نبا   - 4(2) ...تسا ».  رامش  یب  شیاه ، تلیضف  تالاح و  ...دنتشاد  عامجا  وا  رب  یگمه  هنیمز  نیا  رد  شا  ییاناوت  نتفرگ و 

: دیوگ

؛ دنا هدرک  تیاور  وا  زا  گرزب  نایاوشیپ  .تسا  لیدعت  حرج و  بحاص  وا  .دوب  ّتقد  اب  ظفاح و  دنمشناد و  اوشیپ و  فورعم ، ظفاح  »
: هلمج زا 

ماما وا و  نایم  .رگید  یناظفاحو  یناتسجس  دوادوبا  يریـشق و  جاّجح  نب  ملـسم  نیـسحلاوبا  يراخب و  لیعامـسا  نبدّمحم  هّللادبعوبا 
مـالک هلاـطا  ییوگزاـب و  هب  زاـین  تشاد و  ترهـش  هک  دوب  ثیدـح  مولع  رد  یناوارف  يراـک  مه  تفلا و  یتسود و  لـبنح  نبدـمحا 

: دیوگ یبهذ   - 6(4) ...دوب ».  ظفاح  اوشیپ و  وا  دیوگ : یبّویا  ءادفلاوبا   - 5(3) ...درادن ». 

 . ...ناثّدحم گرزب  اناوت ، ياناد  ظفاح  ياوشیپ  نیعم ، نب  ییحی  : » فلا

رد نایاوشیپ  زا  یکی  ایرکزوبا  تفگ : یئاسن  .تسا  ماما  تفگ : دش  لاؤس  ییحی  هرابرد ي  مردپ  زا  تفگ : متاحوبا  نب  نامحّرلادبع 
(5) .تسا » نیما  هقث و  ثیدح ،

ص:62

.يزم باسنألا : ( . 1 - 1
.156 تاغللا 1 /  ءامسألا و  بیذهت  ( . 2 - 2

.139 نایعألا 6 /  تایفو  ( . 3 - 3
.37 رشبلا 2 /  لاوحا  یف  رصتخملا  ( . 4 - 4

/. ءالبنلا 11 71 مالعا  ریس  ( . 5 - 5
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نب ییحی  لبنح و  نبدمحا  ینعی  ود ، نیا  دننام  ام ، زا  شیپ  تفگ : ناطق  نب  ییحی  ...ناظفاح  رورس  هناگی ، ماما  نیعم  نب  ییحی  : » ب
.دوبن یسک  نیعم 

: میوگ .تسا  رتاناد  ام  یگمه  زا  لاجر  رد  نیعم  نب  ییحی  تفگ : لبنح  نبدمحا 

رد ار  نیعم  نب  ییحی  تفگ : اه ، هقث  زا  یکی  رشبم ، نب  سینخ  .میناشکب  ازارد  هب  ار  شبقانم  حرـش  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  ییحی 
ناـیم دروآرد و  نم  جاودزا  هب  دیـشخب و  درک و  اـطع  هیروح  دصیـس  تفگ : درک ؟ هچ  وت  هب  تبـسن  دـنوادخ  متفگ : مدـید ، باوخ 

.دید كرادت  میارب  ییاج  مدرم 

نیعم نب  ییحی  ایرکزوبا  ماـما  : » (1)ج .تشذـگرد » هنابیرغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلاهنیدـم  رد  لاس 233  هدـعقیذ ي  رد 
، ناثّدحم ماما  : » (2)د .تسا » هناگ  شـش  ياه  باتک  رد  شیاـه  ثیدـح  ...مالـسالاهجح  موق و  ناـگرزب  زا  یکی  ظـفاح ، ِيدادـغب 

یلص ربمایپ  توبات  رب  دُرم و  هنیدم  رد  لاس 233  هدعقیذ ي  رد  جح  رفس  رد  دوب و  لاس 158  هب  شّدلوت  .دراد  يرایسب  ياه  تلیضف 
«141 لّلکملا / جاتلا   » باتک رد  یجونق  .دش (4)8 -  هتفگ  شیپ  زا  هک  هنوگ  نآ  یعفای :  - 7(3) .دش » لمح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

دیعس نبدیوس  تیاور   - 5

دیعس نبدیوس  تیاور  : » دیوگ يذمرت -  زا  ...همکحلاراد ».  انا   » ثیدح تیاور  زا  سپ  ریثک  نبا  .تسا  هجام  نبا  ِملـسُم و  خیاشم  زا 
ار شناد  سک  ره  .تسا  نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » اعوفرم یلع  زا  یحبانص  زا  هملس  زا  کیرش  زا 

ص:63

.429 ظافحلا 2 /  هرکذت  ( . 1 - 1
.415 ربغ 1 /  نم  ربخ  یف  ربعلا  ( . 2 - 2

.358 فشاکلا 2 /  ( . 3 - 3
.108 نانجلا 2 /  هآرم  ( . 4 - 4
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.یلاعت هّللاءاش  نا  دمآ ؛ دهاوخ  يدوز  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  وا  زا  شدانسا  اب  ار  نآ  مه  یبهذ  (1) .دیآرد » رد  نآ  زا  دهاوخ 

: دنا هدروآ  نانیا  ار  شلاح  حرش 

« یناثدحلا باسنألا -   » رد یناعمس   - 1

/« لامکلا 12 247 بیذهت   » رد يّزم   - 2

«432 ربغ 1 /  نم  ربخ  یف  ربعلا   » و « 454 ظاّفحلاهرکذت 2 /   » و یّطخ » بیذهّتلا -  بیهذت   » رد یبهذ   - 3

«272 بیذهّتلا 4 /  بیذهت   » رد رجح  نبا   - 4

«198 ظاّفحلا / تاقبط   » رد یطویس   - 5

.دینک هعجارم  دنا ، هتسناد  وکین  ياه  تفص  هب  فوصوم  هدرک و  رایسب  شیاتس  حدم و  ار  وا  همه  ...نارگید  و 

لبنح نبدمحا  تیاور   - 6

هراشا

: ياه باتک  رد  شلاح  حرـش  هک   ) بوشآ رهـش  نب  ّیلع  نبدّمحم  هماّلع  ...تسا  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  يّددـعتم  ياه  قیرط  زا  وا 
زا نیرّـسفملا  تاقبط  181 و  هاـعولا 1 /  هیغب  310 و  نازیملا 5 /  ناـسل  240 و  يداـبآزوریف / زا  هغلبلا  164 و  تایفولاب 4 /  یفاولا 
ره تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  تفگ : عامجا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » دیوگ تسا )، هدمآ   199 يدواد 2 / 

: دیوگ يزوج  نبا  طبس  (2) .تسا » هدرک  تیاور  قـیرط  تـشه  زا  ار  نآ  دـمحا  .دـیآرد و  رَد  نآ  زا  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک 
نبهملـس زا  کیرـش  زا  یمور  رمع )  ) هّللادبع نبدّمحم  زا  هّللادبع  نب  میهاربا  ار  ام  درک  ثیدح  تسا : هدروآ  لئاضفلا »  » رد دـمحا  »
يدوهمس (3) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ ، هک  یلع  زا  یحبانـص  زا  لیهک 

بلطم نیمه  يرداق  یناخیش  يوانم و  نخس  زا  نینچ  مه  (4) .تسا » هدرک  تیاور  یلع  زا  لئاضفلا »  » رد ار  نآ  دـمحا  ماما  : » تفگ
.دمآ دهاوخ  يدوز  هب  هّللاءاش  نا  هک  دیآ  یمرب 

ص:64
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تسا بجاو  دنک ، تیاور  لبنح  نبدمحا  هک  یثیدح  هب  عوجر 

وا نوچ  .دنک  یم  تیاور  لبنح  نبدمحا  هک  یثیدح  هب  عوجر  تسا  بجاو  هک  دنا  هداهن  ار  ساسا  هیاپ و  نیا  ّتنس  لها  نادنمشناد 
.تسا نف  نیا  ياوشیپ  شیوخ و  نارود  ماما 

: دنیوگ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نامیالوم  لیاضف  ندوبرامش  یب  رد  یجنگ  مزراوخ و  بطخا 

ملع هب  ثیدـح  لها  نیرت  فراع  وا  هک  میدرک ، تیاور  لبنح ، نبدـمحا  ثیدـح ، لها  ماما  زا  هک  هچ  نآ  رما ، نیا  رب  دراد  تلـالد  »
تـسا يراوس  وا  .تسا  هدش  ادتقا  وا  هب  نف  نیا  رد  زاغآ  زا  تسا و  شیوخ  نامز  ياوشیپ  شنایاتمه و  هدیزگرب ي  تسا و  ثیدـح 

نانآ تیالو  .دوش  یم  لمح  قیدصت  هناش ي  رب  تسا و  هتفریذپ  شتیاور  .دنتفا  یم  ورف  شنادیم  رد  ثیدح  ناظفاح  رگید  بسا  هک 
دنک و یـضار  ار  ود  نآ  دوش و  یـضار  ود  نآ  زا  دنوادخ  تسا ، رمع  رکبوبا و  نیخیـش  يرترب  هب  لئاق  دیدرت ، یب  تسوا و  نید  رد 

فک اب  شندـیناشوپ  هک  تسا  غارچ  هلعـش ي  نوتـس  نوچ  وا  هرابرد ي  شتیاور  سپ  دـهد ، رارق  ود  نآ  ياـضر  هیاـس ي  رد  ار  اـم 
: دیوگ يردارب  هاخاؤم -»  » ثیدح رکذ  رد  يزوج  نبا  طبس  (1) ...تسا ».  نکممریغ  تسد 

.تسا هدش  یم  دیلقت  دمحا  زا  هنیمز  نیا  رد  تسین و  ینخـس  ياج  هدرک ، تیاور  لئاضف »  » رد دمحا  هک  یثیدح  رد  مییوگ : یم  ام  »
ملع رد  تسا و  دوخ  نارود  دنمـشناد  شیوخ و  نامز  ماما  وا  نوچ  تسا ، بجاو  نآ  هب  تشگزاب  دـنک  تیاور  یثیدـح  وا  هاـگ  ره 

یتالاکشا مامت  هب  تسا  یخـساپ  نیا  درادن و  يدروآ  مه  شنادیم  رد  هک  تسا  يراوس  کت  وا  .دراد  يرترب  دوخ  نایاتمه  رب  لقن ،
(2) .دوش » یم  دراو  باتک  نآ  ياه  ثیدح  هب  هنیمز  نیا  رد  هک 

بوقعی نبدابع  تیاور   - 7

تسا و يذمرت  هجام و  نبا  يراخب و  داتسا  يدسا ، ینجاور  بوقعی  نبدابع 
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ثیدح  » دلج رد  ار  وا  لاح  حرش  .هّللاءاش  نا  دش ؛ دهاوخ  راکشآ  نشور و  یجنگ  يدادغب و  بیطخ  نخـس  زا  يدوز  هب  بلطم  نیا 
.میدروآ لیصفت  هب  ریط »

يذمرت تیاور   - 8

هراشا

لوسر یلع : دـیوگ « : هک  اجنآ  تسا ؛ هدـمآ  لوصألا » عماج   » رد هک  هنوگ  ناـمه  هدرک ؛ تیاور  شحیحـص  رد  ار  ثیدـح  يذـمرت 
« لوؤسلا بلاطم   » رد (1)و  .تسا » هدرک  تیاور  ار  نآ  يذمرت  .اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
ار وا  شناد  دـنوادخ  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـنک  رد  مالـسلا -  هیلع  یلع  ینعی  وا -  هراومه  : » تسا هدـمآ 
انأ دومرف : دنک -  یم  لقن  وا  زا  شدنـس  اب  يذمرت  هک  هنوگ  نآ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  درک  یم  نوزفا 

یتیاور هلمج  نآ  زا  تسا « : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  شناد  دـهاوش  رد  باـتک ، نیمه  رد  (2)و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم 
نینمؤملاریما تفص  نیا  هب  داهـشتسا  رد  نآ  رکذ  رتشیپ  هک  تسا -  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  اب  شحیحـص  رد  يذمرت  ماما  هک  تسا 

« .اـهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  تـسا  نـیطب  عزنا  وا  هـک  دـمآ  مالـسلا  هـیلع 
: تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  یلع  زا  مکاح  يذمرت و  : » دیوگ یطویس  (3)

رد (4)و  .تسا » نسح  یثیدح  نیا  هک  تسا  نیا  قح  .اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تیاور ًاعوفرم  نارگید  يذمرت و  شناد ، رهـش  : » تسا هدمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  مان  رد  هیماشلا » هریـسلا   » باتک

« .تسا نسح  یثیدح  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  قح  .اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دنا : هدرک 

شحیحص رد  ار  ملعلا  هنیدم  ثیدح  يذمرت  هک  دنا  هدرک  فارتعا  لطابلا »  » باتک رد  ناهبزور  نبا  و  جاهنملا »  » باتک رد  هّیمیت  نبا 
يدوز هب  رما  نیا  تسا و  هدرک  تیاور 

ص:66

.473 لوصألا 9 /  عماج  ( . 1 - 1
.35 لوؤسلا /  بلاطم  ( . 2 - 2

.61 نامه / ( . 3 - 3
.170 ءافلخلا /  خیرات  ( . 4 - 4

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 133 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_66_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_66_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_66_4
http://www.ghaemiyeh.com


بهاوملا حرش  ساربنلا ، بلاطملا ، ریسیت  هاکشملا ، لاجر  ءامسا  يوسلا ، طارّصلا  يوبّنلا ، دقعلا  ضقاونلا ، قعاوّصلا ، ياه : باتک  زا 
.یلاعت هّللاءاش  نا  ددرگ ؛ یم  راکشآ  رهاظ و  هریغ ، يونثملا و  حرش  لآملا ، هریخذ  نیبغارلا ، فاعسا  هیندللا ،

يذمرت لاح  حرش 

لاوقا زا  یخرب  .دوش  لقن  يذمرت  ياه  تلیضف  زا  یـشخب  ّتنـس ، لها  ریهاشم  ناگرزب و  ياه  باتک  زا  هک  تسا  بسانم  اج  نیا  رد 
 : تسا ریز  حرش  هب  دنا ، هدروآ  ار  وا  لاح  حرش  هک  یناسک 

، انیبان ماما  دشاب و  یم  نآ  زا  یگنسرف  شش  هلصاف ي  رد  ذمرت و  تاهد  زا  یهد  هک  غوب »  » هب تسا  یتبسن  نیا  : » دیوگ یناعمس   - 1
یتافیلأت ياراد  شیوخ و  نارود  ماما  عافد ، یناـبیتشپ و  زا  زاـین  یب  وا  .تسا  هِد  نآ  زا  يذـمرت  یغوب  دادـش  نب  هروس  نب  یـسیعوبا 

ياه باتک  .دوش  یم  ادـتقا  ناـنآ  هب  ثیدـح  ملع  رد  هک  تسا  یناـیاوشیپ  زا  یکی  : » دـیوگ مه  يذـمرت »  » تغل رد  (1)و  ...تسا ». 
يدرگاش .دوب  یندز  لاثم  ّتقد ، یتسرد و  ظفح و  رد  هدرک و  فیلأت  قیقد  دنمـشناد و  يدرم  نوچ  مه  ار  للعلا  خـیراّتلا و  عماجلا ،

نادنمشناد زا  یکی  وا  : » دیوگ ریثا  نبادجم   - 2(2) .تسا » کیرش  وا ، ياهداتسا  اب  دومن و  ار  يراخب  لیعامسا  نبدّمحم  هّللادبعوبا 
تاقالم لّوا  ردص  ناداتـسا  اب  دـناوخ و  سرد  ثیدـح  نایاوشیپ  زا  یهورگ  دزن  .تشاد  هتـسیاش  یتسد  هقف  رد  دوب و  گرزب  ظفاح 

تساه باتک  نیرتهب  بیترت  رظن  زا  نیرتدنمدوس و  وا ، حیحـصلا »  » باتک نیا  دراد و  يرایـسب  ياه  باتک  ثیدح  ملع  رد  ...درک و 
عاوـنا نییبـت  لالدتـسا و  ياـه  هار  اـه و  بهذـم  رکذ  زا  تسین ، اـه  باـتک  رگید  رد  هک  دراد  یبلاـطم  .دراد  ار  رارکت  نـیرت  مـک  و 

ییوکین ياه  هدیاف  هک  هدـمآ  للعلا » باتک   » نآ نایاپ  رد  .تسه  مه  لیدـعت  حرج و  نآ  رد  .بیرغ  نسح و  حیحـص و  زا  ثیدـح ،
« .دنام دهاوخن  هدیشوپ  هدنناوخ  رب  نآ  شزرا  هک  تسا  هدروآدرگ  نآ  رد 

ص:67
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، مدرک هضرع  قارع  نادنمشناد  رب  دندش ، یضار  نآ  هب  مدرک ، هضرع  زاجح  ياملع  رب  متـشون و  ار  باتک  نیا  : » دیوگ دوخ  يذمرت 
ییوگ دشاب ، هتشاد  شا  هناخ  رد  ار  باتک  نیا  سک  ره  دندش و  یضار  نآ  هب  مدرک  هضرع  ناسارخ  ياملع  رب  دندش ، یضار  نآ  هب 

: هلمج زا  دراد  ییوکین  ياه  فینصت  .دوب  ظفاح  یماما  وا  : » دیوگ ریثا  نبازع   - 3(1) .دراد » هناخ  رد  وگ  نخس  يربمایپ 

ءادفلاوبا .تسا (3)5 -  هتفگ  یناعمس  دننام  ناکّلخ  نبا   - 4(2) .دوب » انیبان  وا  .تساه  باتک  نیرتهب  هک  ثیدحلا  یف  ریبکلا  عماجلا 
روهـشم نایاوشیپ  زا  وا  .دوب  انیبان  و  ثیدـحلا » یف  ریبکلا  عماجلا   » هلمج زا  دراد  ییوکین  ياه  باتک  دوب و  ظـفاح  یماـما  وا  : » یبّویا

نب یـسیع  نبدّـمحم  یـسیعوبا  ظفاح ، ماما  : » فلا یبهذ :  - 6(4) ...دوـش ».  یم  يوریپ  ناـنآ  زا  ثیدـح  ملع  رد  هک  تسا  ثیدـح 
«... للعلا باتک   » و عماجلا »  » هدنسیون ي انیبان و  يذمرت ، یملس  هروس 

دیعـسوبا درک و  هرکاذـم  ظفح و  دومن ، فیلأت  درک ، يروآدرگ  هک  دوب  یناسک  زا  یـسیعوبا  دـیوگ : تاقّثلا »  » باتک رد  ناـّبح  نبا 
رد تفر و  ایند  زا  يراخب  تفگ : یم  کیلع  نبرمع  مدینـش  تفگ : مکاـح  دوب و  یندز  لاـثم  ظـفح ، رد  یـسیعوبا  تفگ : یـسیردا 

: تفگ وا  ...دنام .  انیبان  اه  لاس  دش و  روک  ات  درک  هیرگ  .تشاذـگن  اج  هب  دـهز  عرو و  ظفح و  ملع و  رد  یـسیعوبا  دـننام  ناسارخ 
نایاوشیپ زا  هنیمز  نیا  رد  وا  (5)ب ...« : ...دنا ».  هدرک  لمع  نآ  هب  اهقف  زا  یـضعب  هک  نیا  زج  مدرکن  تیاور  یثیدح  مباتک  نیا  رد 

.تسا هماّلع  ظـفاح و  : » دـیوگ یطویـس  .تسا (7)8 -  هدرک  ناـیب  ار  ریثا  نبادـجم  نخـس  دـننام  يزیربـت ، بیطخ   - 7(6) ...دوـب ». 
نامدرم هب  دیدرون و  رد  ار  اهروشک 
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ناظفاح نارود و  نایاوشیپ  زا  یکی  وا  دـیوگ : يراـق   - 9(1) ...داد ».  ارف  شوگ  نانآ  ریغ  زاـجح و  قارع و  ناـسارخ و  زا  يرایـسب 
.دوب شیوخ  هنامز  گرزب 

يراخب دیعس و  نبهبیتق  نوچ  مالسا  خیاشم  ناظفاح  گرزب و  ياملع  زا  دینش ، يرایسب  مدرم  زا  دوب ، دازردام  روک  تسا : هدش  هتفگ 
هدنـسب و دـهتجم  يارب  هک  ییوگ  تسا ، وا  شناد  یناوارف  ظفح و  هرتسگ ي  رگ  نایامن  شعماج  باتک  .ناشنافیدر  مه  یمراد و  و 

يراخب باتک  ود  زا  رتدنمدوس  نم  دزن  يذمرت  عماج  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  يراصنا  هّللادبع  خیش  زا  .تسوگ  خساپ  دّلقم  يارب 
: دینک هعجارم  اه  باتک  نیا  هب  نینچ  مه  (2) ...تسا ».  ملسم  و 

.اه نآ  ریغ  ثداوح 279 و  رصتخملا  همتت  ، 193 نانجلا 2 /  هآرم  ، 168 مالسالا 1 /  لود 

يدادغب مهف  نبا  تیاور   - 9

هراشا

تسا هدرک  رکذ  نیعم  نب  ییحی  ایرکزوبا  ماما  هک  هچ  نآ  نتـسناد  حیحـص  اب  ار -  ام  درک  ثیدح  : » دیوگ كردتـسملا »  » رد مکاح 
زا هیواعموبا  زا  يدیف  رفعج  نبدّمحم  زا  سیرض  نب  ییحی  نبدّمحم  زا  مهف  نب  نیسح  زا  يرطنق  میمت  نبدمحا  نبدّمحم  نیسحلاوبا 
ره .تسا  نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا 

« .دیآ رد  دزن  دهاوخ  ار  رهش  نآ  سک 

.درک ثیدح  ام  يارب  هیواعموبا  زا  يوره  تلصوبا  ار  نآ  تفگ : مهف  نب  نیسح 

(3) .تسا » ظفاح  نومأم و  هقث ، نامحّرلادبع ، نب  مهف  نب  نیسح  هک : دنادب  شناد  نیا  زا  هدنریگ  هرهب  تفگ : مکاح 

شلاح حرش 

زاین یب  شلاح  حرش  هب  نتخادرپ  زا  ار  ام  مهف  نبا  هرابرد ي  مکاح  نایب  نیا 

ص:69

.278 ظافحلا / تاقبط  ( . 1 - 1
.7 يراق 1 /  هتشون ي  لئامّشلا » حرش  ( . » 2 - 2
.127 نیحیحّصلا 3 /  یلع  كردتسملا  ( . 3 - 3
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، ظفاح ِيدادغب  یلع  نب  مهف  نبدّمحم  نب  نیـسح  لاس  نآ  رد  : » دنک یم  دای  وا  زا  لاس 289  ثداوح  رد  مه  یبهذ  ظفاح  .دنک  یم 
(1) .درک » تیاور  دعس  نبا  زا  ار  تاقبط  تفرگرب و  نیعم  نب  ییحی  زا  هک  تشذگرد ، ثیدح  ناگرزب  زا  یکی 

راّزب تیاور   - 10

هراشا

ربمایپ نخـس  رد  تسا ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ملعلا  هنیدـم  باب  وا  هک  نیا  اـّما  دـیوگ « : يدرک  نسح  نب  میهاربا  خـیش 
يذمرت و هّللادبع و  نبرباج  زا  طسوألا »  » رد ار  نآ  یناربط  راّزب و  .اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  هک : تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

فاعـسا راربألا ، لزن  يوبّنلادـقعلا ، قعاوّصلا ، ياه : باتک  زا  ار  وا  تیاور  يدوز  هب  (2)و  .دـنا » هدرک  تیاور  یلع ، زا  ار  نآ  مکاح 
.دید یهاوخ  لولسملا  فیّسلا  و  هاّجنلا ، هلیسو  اجنلا ، حاتفم  نیبغاّرلا ،

راّزب لاح  حرش 

: دیوگ یبهذ   - 2(3) .دمآ » ناهفـصا  هب  رابود  .تسا  ظفاح  راّزب ، رکبوبا  يرـصب  قلاخلادبع  نبورمع  نبدمحا  : » دـیوگ میعنوبا   - 1
3(4) .تفر » ایند  زا  هلمر »  » رد ریبکلا ،» دنسملا   » هدنـسیون ي راّزب ، يرـصب  ورمع  نبدمحا  رکبوبا  شیوخ ، نامز  ظفاح  لاس  نآ  رد  »

قلاخلادبع نبدمحا  رکبوبا  ظفاح  راّزب ، ننـس  : » دـیوگ يرهزا   - 4(5) ...تسا ».  روهـشم  هماّلع ي  ظفاح و  راّزب  : » دـیوگ یطویـس  - 
...یکتع راّزب 

(6) ...دوب ».  لبنح  نبا  دننامه  شیاوقت  دهز و  رد  .تسا  مالسا  ناکرا  زا  ینکر  وا  دیوگ : همثیخوبا  نبا 

ص:70

.83 ربغ 2 /  نم  ربخ  یف  ربعلا  ( . 1 - 1
.يدرک میهاربا  خیش  زا  ساربنلا ، ( . 2 - 2

.104 ناهفصا 1 /  رابخا  ( . 3 - 3
.177 مالسالا 1 /  لود  ( . 4 - 4
.285 ظافحلا / تاقبط  ( . 5 - 5

.يرهزا زا  دیناسألا » هلاسر  ( . » 6 - 6
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نآ زا  يدّدعتم  ياهاج  رد  هدومن و  دامتعا  وا  لقن  رب  هدرک و  فیصوت  نیثّدحملا » هدمع   » هب ار  وا  هفحتلا ،» ، » شباتک رد  يولهد   - 5
.تسا هدرک  داهشتسا  وا  ياه  تیاور  هب  باتک ،

يربط ریرج  نبا  تیاور   - 11

هراشا

تسا هدروآ  نآ  هرابرد ي  ار  يذمرت  نخس  میعنوبا ، يربط و  يذمرت و  زا  اُهباب » ٌّیلع  همکحلاراد و  انأ  ثیدح «  لقن  زا  دعب  یطویس 
یکی درمـش ، حیحـص  ریغ  ار  نآ  دیاب  ّتلع  ود  هب  نارگید  رظن  يانبم  رب  اّما  هتـسناد ، حیحـص  ار  ربخ  نیا  دنـس  ریرج  نبا  : » تفگ هک 

زا ناشیا  دزن  لیهک  نبهملـس  هک  نیا  رگید  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یلع  زا  تسا ، هدش  لقن  قیرط  نیا  زا  طقف  هکنیا 
.دوش یمن  اپرب  یتّجح  وا  لقن  اب  هک  دور  یم  رامش  هب  یناسک 

ار اـم  درک  ثیدـح  دنتـسه : قفاوم  وا  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ثیدـح  نیا  تیاور  رد  مه  ینارگید  یلع ، زا  ریغ  و 
ادخ لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دـهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  يوره  نب  حـلاص  نب  مالّـسلادبع  زا  يرازف  میهاربا  نبدّـمحم 

« .دیآرد شرد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  رهش  نآ  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یمن ار  خیش  نیا  .درک  ثیدح  ام  يارب  ار  نآ  دننام  شدانسا  اب  هیواعموبا  زا  تسا  ءاّرف  زا  ریغ  یـصخش  هک  يزار  یـسوم  نب  میهاربا 
(1) .تفای » نایاپ  ریرج  نبا  نخس  .مدینشن  وا  زا  يرگید  ثیدح  نیا ، زا  ریغ  مسانش و 

شلاح حرش 

.یّطخ دادغب -» خیرات  رصتخم  راتخم   » رد هلزج  نبا   - 1

ص:71

.373 1  / عماوجلا عمج  ( . 1 - 1
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.يربطلا باسنألا :»  » رد یناعمس   - 2

.423  / 6 ءابدألا » مجعم   » رد توقای   - 3

.78  / 1 تاغللا » ءامسألا و  بیذهت   » رد يوون   - 4

« ربعلا  » رد 710 و   / 2 ظاّفحلا » هرکذت   » رد یبهذ   - 5

ثداوح 307» رصتخملا : همتت   » رد يدرو  نبا   - 6

261  / 2 نانجلا » هآرم   » رد یعفای   - 7

135  / 2 هّیعفاّشلا » تاقبط   » رد یکبس   - 8

ثداوح 310 رظانملا :» هضور   » رد هنحشلا  نبا   - 9

یّطخ هیعفاّشلا -» تاقبط   » رد يدسا   - 10

307 ظاّفحلا /  تاقبط   » رد یطویس   - 11

106  / 2 نیرّسفملا » تاقبط   » رد يوواد   - 12

.میا هدروآ  لیصفت  هب  تیالو » ثیدح   » دلج رد  ار  وا  لاح  حرش  نینچ  مه 

وا .دوب  اوشیپ  اه  نآ  ریغ  خیرات و  هقف ، ثیدح ، ریسفت ، دننام  يرایسب  نونف  رد  : » تسا رارق  نیا  زا  زین  ناکّلخ  نبا  هتفگ ي  هدرـشف ي 
نایاوشیپ زا  وا  .دـشاب  یم  شلـضف  ینوزف  شناد و  هرتسگ ي  رگنایامن  هک  تسا  یفلتخم  ياه  هتـشر  رد  یفیرظ  ياـه  هتـشون  ياراد 

نیا زا  دـعب  هک  دوب  وا  بهذـم  رب  رارط » نبا   » هب فورعم  یناورهن  يایرکز  نب  یفاعم  جرفلاوبا  .درکن  دـیلقت  یـسک  زا  دوب و  دـهتجم 
.یلاعت هّللا  ءاش  نا  دمآ ؛ دهاوخ  شرکذ 

هرمز ردار  وا  ءاهقفلا » تاقبط  » رد يزاریش  قاحساوبا  خیش  .تساه  خیرات  نیرت  تباث  نیرت و  حیحص  شخیرات  دوب و  هقث  لقن ، رد  وا 
اه ینعم  هب  انیب  اه و  تئارق  هب  اناد  ادخ و  باتک  ظفاح  وا  : » دیوگ وا  هرابرد ي  یبّویا  ءادفلاوبا  (1) ...تسا ».  هدرک  دای  نیدهتجم  ي 
هک یماگنه  ...دوب  يدعب  هورگ  ناعبات و  باحصا و  ياه  هتفگ  هب  هاگآ  اناد و  یهیقف  وا  درکن ، دیلقت  یـسک  زا  دوب و  نیدهتجم  زا  و 

ناهیقف فالتخا  رد  یباتک  وا  هک  دوبن  نیا  زج  شتّلع  دـندرک ، مهّتم  ندوب  یـضفار  هب  ار  وا  هدـیزرو  بّصعت  وا  هب  تبـسن  هماع  دُرم ،
: تفگ دنداد ، ربخ  وا  هب  هراب  نیا  رد  درکن ؛ رکذ  نآ  رد  ار  لبنح  نبدمحا  تشون و 

رد نانآ  زا  يرامش  یب  دادعت  هک  یلاح  رد  دمآ ؛ نارگ  رایـسب  اه  یلبنح  رب  نخـس  نیا  .دوب  ثّدحم  طقف  دوبن و  هیقف  لبنح  نبدمحا 
هب دنتساوخ  هک  هچ  نآ  ره  سپ  دندوب ، دادغب 
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ص:72

.191 نایعألا 4 /  تایفو  ( . 1 - 1
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اه فینـصت  خیرات و  ریـسفت و  بحاص  ناگرزب و  زا  یکی  يدادـغب  یلمآ  يربط  رفعجوبا  ماما  : » دـیوگ يرزج  (1) .دنداد » مانـشد  وا 
یم هعجارم  شیأر  هب  شلـضف ، تفرعم و  رطاـخ  هب  دوش و  یم  مکح  شنخـس  هب  دوب و  ملع  ناـیاوشیپ  زا  یکی  تفگ : بیطخ  .تسا 

هب اناد  دـنوادخ و  باتک  ظفاح  دوبن ، کیرـش  نآ  رد  وا  اب  شناـمز  مه  دارفا  زا  یـسک  هک  دوب  هدروآ  درگ  ار  ییاـه  شناد  وا  .دوش 
هب هاگآ  نآ ، خوسنم  خسان و  تسردان و  حیحص و  زا  نآ ، قیرط  اه و  ّتنـس  هب  اناد  نآرق ، ماکحا  رد  هیقف  یناعم ، هب  انیب  اه و  تئارق 

(2) .دوب » ناشیاهربخ  مدرم و  لاوحا  هب  اناد  ناعبات ، هباحص و  ياه  هتفگ 

يدنغاب رکبوبا  تیاور   - 12

هراشا

زا يدادغب  ظفاح  یـسیع ، نب  یـسوم  نبرّفظم  نبدّمحم  نیـسحلاوبا  زا  نامثع  نبدمحا  نبدّمحم  ار  ام  داد  ربخ  : » دـیوگ یلزاغم  نبا 
هک یلع  زا  ریرج  زا  شردپ  زا  رمع  نب  ّیلع  زا  یناندع  رمع  نب  صفح  زا  اّفـصم  نبدّمحم  زا  نامیلـس  نب  دّمحم  نب  دّمحم  يدـنغاب 

دراو ناشیاهرد  زا  زج  اـه  هناـخ  هب  تسا و  نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :
(3) .دنوش » یمن 

شلاح حرش 

.يدنغاب باسنالا - » : » رد یناعمس   - 1

ثداوح 312. مالسالا : لود  ، 153 ربعلا 2 /  ، 736 ظافحلا 2 /  هرکذت  رد : یبهذ   - 2

.311 ظاّفحلا : تاقبط  رد : یطویس   - 3

.دوش هعجارم  رگید ، ياه  باتک  و 

ص:73

ثداوح 307. رصتخملا : ( . 1 - 1
.106 ءارقلا 2 /  تاقبط  یف  هیاهّنلا  هیاغ  ( . 2 - 2

.81 یلزاغم /  نبا  بقانملا  ( . 3 - 3
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مصا تیاور   - 13

هراشا

تلّـصلاوبا زا  هلمر  رد  يوره  میحّرلادبع  نبدّـمحم  زا  مصا )  ) بوقعی نبدّـمحم  ساّبعلاوبا  ار  ام  درک  ثیدـح  : » دـیوگ نینچ  مکاح 
نم : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  حلاص  نب  مالّـسلادبع 

« .دیآرد رَد  نآ  زا  دهاوخ ، ار  رهش  نآ  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش 

هک مدینـش  نم  .تسا  نـیما  هـقث و  تلـصوبا  و  دـنا ، هدرکن  تـیاور  ار  نآ  يراـخب  ملـسم و  یلو  تـسا  حیحـص  ثیدـح  نـیا  دانـسا 
هراـبرد ي نیعم  نب  ییحی  زا  تـفگ : یم  يرود  دّـمحم  نـب  ساـّبع  مدینـش  دـیوگ : یم  خـیراّتلا »  » رد بوـقعی  نبدّـمحم  ساـّبعلاوبا 
: تفگ تسا ؟ هدرکن  لـقن  شمعا  زا  هیواـعموبا  زا  ار  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  رگم  متفگ : .تسا  هقث  تفگ : مدیـسرپ ، يوره  تلـصوبا 

: دیوگ نینچ  یلزاغم  نبا  (1) .تسا » نیما  هقث و  وا  درک و  ثیدح  ار  نآ  يدیف  رفعج  نبدّمحم 

لاس ناضمر  هاـم  رد  دـمآ  طـساو  رد  اـم  دجـسم  هب  هک  یماـگنه  یناهفـصا  هّللادـبع  نبدّـمحم  نب  لـضف  مساـقلاوبا  ار  اـم  داد  ربخ  »
ساّبعلاوبا زا  روباشین ، رد  یفریـص  ناذاش  نب  لضف  نب  یـسوم  نبدّـمحم  دیعـسوبا  زا  اـم  رب  درک  ءـالما  راـهچ و  یـس و  دـصراهچ و 

هک ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  حلاص  نب  مالّـسلادبع  زا  يوره  میحّرلادبع  نبدّـمحم  زا  مصا ، بوقعی  نبدّـمحم 
، رد نآ  دزن  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :

(2) .دیایب »

شلاح حرش 

: یناعمس  - 1

، دراد ترهـش  برغم  قرـشم و  رد  ماـن  نیا  هب  هک  یـسک  دوـش و  یم  قتـشم  ممـص  زا  دونـش ، یمن  هـک  تـسا  یـسک  تفـص  ّمـصَأ  »
ثّدحم هک  تسا  بوقعی  نبدّمحم  ساّبعلاوبا 

ص:74

.126 نیحیحّصلا 3 /  یلع  كردتسملا  ( . 1 - 1
.83 یلزاغم /  نبا  بقانم  ( . 2 - 2
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رد دـیوگ : ظفاح  هّللادـبعوبا  مکاح.تسا  هدـشن  فالتخاوا  تیاور  تّحـصو  ییوگ  تسار  ردزگرهو  دوب  شیوخ  نارود  عزاـنمالب 
يارب تسا  هدنـسب  نیمه  دـنوربوا و  يوس  هب  ثیدـح  ندینـش  يارب  نارفاسم  هک  میدـیدن  وا  دـننام  ار  یـسک  یمالـسا  ياه  نیمزرس 

: یبهذ  - 2(1) .یمالسا » ياهروشک  رساترس  رد  وا  تیلوبقم  نید و  رد  وا  يالاو  ماقم  ترهش و  تفارش و 

نایاوشیپ ياوشیپ  مّدج  زا  تفگ : همیزخ  نب  لضف  نب  دّـمحم  مدینـش  دـیوگ : مکاح  .تسا  نیمز  قرـشم  ثّدـحم  هقث و  ماما  مصا ، »
ار وا  تسا  هقث  وا  .دیونـشب  مصا  ساّبعلاوبا  زا  ار  نآ  تفگ : دش  لاؤس  وا  زا  یعفاش  طوسبملا »  » باتک هرابرد ي  هک  یماگنه  مدـینش 

: تفگ یم  ظفاح  دمحاوبا  مدینش  دینش و  یم  ثیدح )  ) رصم رد  هک  مدید 

وا هک  دیسر  ربخ  ام  هب  تسا و  هدنامن  قارو  ساّبعلاوبا  زج  طوسبملا »  » باتک يارب  يوار  دیوگ : یم  متاحوبا  نب  نامحّرلادبع  مدینش 
نبدّـمحم ّمصا  ساّبعلاوبا  نارود  يوار  ناسارخ و  ثّدـحم  لاس  نآ  رد  : » دـیوگ ربعلا »  » باتک رد  یبهذ  (2)و  .تسوگتسار » هقث و 

...نیمز قرشم  ثّدحم  هقث ، دنمدوس ، ياوشیپ  ّمصا  : » دیوگ یطویس   - 3(3) .تشذگرد » بوقعی 

(4) ...تسا ».  شیوخ  نارود  عزانمالب  ثّدحم 

يدادغب میمت  نبا  نسحلاوبا  تیاور   - 14

.دمآ دهاوخ  مه  نیا  زا  سپ  دش و  نشور  مکاح ، نخس  زا  ثیدح ، نیا  زا  وا  تیاور  رتشیپ 

یباعج نبا  رکبوبا  تیاور   - 15

هراشا

: دیوگ بوشآ  رهش  نبا 

ره تسا ، نآ  ِرَد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  عامجا  »

ص:75

.ّمصألا باسنألا  ( . 1 - 1
.860 ظافحلا 3 /  هرکذت  ( . 2 - 2

ثداوح 346. ربغ  نم  ربخ  یف  ربعلا  ( . 3 - 3
.354 ظاّفحلا / تاقبط  ( . 4 - 4
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شش زا  یباعج  یضاق  هطب و  نبا  و  رفن ، تفه  زا  یفقث  میهاربا  رفن و  تشه  زا  دمحا  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک 
(1) .دنا » هدرک  تیاور  ار  نآ  رفن 

شلاح حرش 

: دیوگ نینچ  شا  هرابرد  یطویس  نیّدلا  لالج  ظفاح 

هام رد  يدادغب  یمیمت  ملـسم  نبدّمحم  نبرمع  نبدّـمحم  رکبوبا  لصوم ، یـضاق  دوخ ، نامز  هناگی ي  هتـسجرب ، ظفاح  یباعج  نبا  »
تیاور وا  زا  میعنوبا  مکاـح و  ینطقراد و  .تشون  ار  خویّـشلا » باوبـالا و   » تخوـمآ و هدـقع  نبا  زا  و  دـش ، دـّلوتم  لاس 284  رفص 

وا تفگ : یم  هک  مدینـش  یـسک  زا  مدـیدن و  یباـعج  نبا  زا  رتظفاـح  خـیاشم  رد  تفگ : یلعوـبا  .دوـب  شناراـی  نیرخآ  وا  دـندرک و 
يرترب مه  ناظفاح  رب  وا  هکلب  .داد  یم  خـساپ  تالکـشم  هب  ثیدـح  دادـعت  نیمه  دروم  رد  دراد و  ظـفح  رد  ثیدـح  رازه  تسیود 

ییاسانـش رد  وا  .دننک  یم  یهاتوک  هنیمز  نیا  رد  ناظفاح  رتشیب  هک  یلاح  رد  دناوخ ؛ یم  شیاهظفل  اب  یپایپ  ار  اه  نتم  اریز  تشاد ؛
(2) .تفر » ایند  زا  دادغب  رد  لاس 355  بجر  رد  .دوب  اوشیپ  زاتشیپ و  نانآ ، خیرات  هقث و  لاجر  ثیداحا و  تالکشم 

یناربط تیاور   - 16

هراشا

: دیوگ هک  اج  نآ  تسا ؛ هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  ثیدح  زا  ار  نآ 

زا هیواعموبا  زا  يوره  حلاص  نب  مالّـسلادبع  تلّـصلاوبا  زا  یّکم  یفئاص  یلع  نبدّمحم  يرّمعم و  یلع  نب  نسح  ار  ام  درک  ثیدح  »
ره تسا ، نآ  ِرَد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا 

(3) .دیآ » نآ  ِرَد  دزن  دهاوخ ، ار  شناد  سک 

ص:76

.34 بلاط 2 /  یبا  لآ  بقانم  ( . 1 - 1
.تسا هدمآ  شلاح  حرش  مه   302 ربعلا 2 /  925 و  ظافحلا 3 /  هرکذت  رد  375 و  ظافحلا / تاقبط  ( . 2 - 2

.یّطخ یناربط -  زا  ریبکلا  مجعملا  ( . 3 - 3
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«، عماوجلا عمج   » و يذـمرت » حیحـص  حرـش   » رد یطویـس  هک  هچ  نآ  ساسا  رب  تسا ، هدرک  تیاور  وا  زا  ظفل  نیمه  اب  مه  رجح  نبا 
« نینمؤملاهآرم  » رد هّللا  یلو  و  هاجنلا » هلیـسو   » رد نیبم  يولوم  اجنلا ،» حاتفم   » و راربألا » لزن   » رد یناشخدـب  لاـمعلازنک ،»  » رد یقتم 

.یلاعت هّللاءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  دنا  هدروآ 

ره تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دیوگ یطویـس  .تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  يرگید  ظفل  اب  ار  نآ  باتک  نامه  رد  و 
.دیآ رد ، نآ  دزن  دهاوخ ، ار  شناد  سک 

زنک  » رد يدنه  یقتم  و  نیدقعلا » رهاوج   » رد يدوهمـس  ظفل ، نیمه  اب  (1)و  مکاح ») یناربط ، يدع ، نبا  یلیقع ،  ) بط ك دـع  قع 
.دمآ دهاوخ  هک  دنا ، هدرک  تیاور  وا  زا  لامعلا »

راکشآ زین  هعومجملا » دئاوفلا   » و بهاوملا » حرش   » و تاعیدبلا » تکنلا   » ياه باتک  زا  ساّبع ، نبا  زا  ثیدح  نیا  زا  یناربط  تیاور 
.یلاعت هّللاءاش  نا  دمآ ؛ دهاوخ  هدنیآ  رد  هک  هنوگ  نآ  دوش ، یم 

: دیوگ یّکم  رجح  نبا  تسا ؛ هدرک  تیاور  يراصنا  هّللادبع  نبرباج  زا  ار  ثیدح  نیا  طسوألا »  » باتک رد  یناربط 

زا يدع  نبا  و  ءافعـضلا »  » رد یلیقع  مکاح و  یناربط و  دـنا و  هدروآ  هّللادـبع  نبرباج  زا  طسوألا »  » رد یناربط  راّزب و  مهن : ثیدـح  »
ملعلا و هنیدم  انأ  ، » دومرف مل  هلآ و س99 هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  یلع  زا  مکاح  يذمرت و  رمع و  نبا 

: دوش یم  راکشآ  مه  اه  باتک  نیا  رد  رباج ، ثیدح  زا  یناربط  ندرک  تیاور  (2) .اهباب » ّیلع 

نیا زا  دعب  هک  لولسملا  فیـسلا  هاجنلا و  هلیـسو  نیبغاّرلا ، فاعـسا  نیبحملا ، هفحت  اجنلا ، حاتفم  راربألا ، لزن  ساربنلا ، يوبّنلا ، دقعلا 
.یلاعت هّللاءاش  نا  دمآ ؛ دهاوخ 

ص:77

.108 ریذنلا 1 /  ریشبلا  ثیداحا  نم  ریغصلا  عماجلا  ( . 1 - 1
.73 هقرحملا /  قعاوّصلا  ( . 2 - 2
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اه باتک  نیا  ترابع  زا  ار  نآ  میدید و  قعاوّصلا »  » باتک ترابع  رد  هک  تسا ؛ هدرک  لقن  مه  رمع  نبا  ثیدـح  زا  ار  نآ  نینچ  مه 
: دید میهاوخ  يدوز  هب  مه 

.هّللاءاش نا  هاجنلا ، هلیسو  نیبغاّرلا ، فاعسا  نیبحملا ، هفحت  اجنلا ، حاتفم  راربألا ، لزن 

.یلاعت هّللاءاش  نا  دمآ ؛ دهاوخ  زین ، وا  قئاقحلا » زونک   » باتک ترابع  زا  قلطم  روط  هب  ثیدح  نیا  لقن  هّتبلا 

شلاح حرش 

« یناربطلا باسنالا   » رد یناعمس   - 1

«215 نایعالا 1 /  تایفو   » رد ناکّلخ  نبا   - 2

«315 ربعلا 2 /   » رد یبهذ   - 3

«372 نانجلاهآرم 2 /   » رد یعفای   - 4

«372 ظاّفحلا / تاقبط   » رد یطویس   - 5

«311  / 1 ءارقلا : تاقبط   » رد يرزج   - 6

.میا هدروآ  ریط » ثیدح   » دلج رد  اه ، نآ  ریغ  اه و  باتک  نیا  زا  ار  وا  لّصفم  لاح  حرش 

: دیوگ نینچ  شا  هرابرد  یبهذ 

(1)و ...تسایند ».  دنـسُم  یناربط  یمخل  یماش  ریطم  نب  بّویا  نبدمحا  نب  نامیلـس  مساقلاوبا  تّجح ، هماّلع ، ماما ، ظفاح ، یناربط ، »
: دیوگ نینچ  یجونق  (2) ...مساقلاوبا ».  ظفاح  ایند ، دنسُم  : » تسا هدمآ  مالسالا » لود   » رد

ياهرهـش رـصم و  نمی ، زاجح ، قارع ، هب  ماش  زا  لاس  هس  یـس و  تّدم  هب  ثیدـح  يوجو  تسج  رد  دوب ؛ شیوخ  نارود  ظفاح  وا  »
، شخب تّذل  وا  ياه  هتشون  دسر ، یم  نت  رازه  هب  شناداتسا  دادعت  دینـش ، ثیدح  يرایـسب  ناگرزب  زا  درک و  رفـس  هیتارف  هریزج ي 

(3) .تسا » هناگ  هس  ياه  مجعم  اه  نآ  هلمج ي  زا  تسا ، بیرغ  دنمدوس و 

ص:78

.912 ظافحلا 3 /  هرکذت  ( . 1 - 1
.223 مالسالا 1 /  لود  ( . 2 - 2

.54 یجونق /  ناخ  نسح  قیدص  زا  للکملا » جاتلا  ( . » 3 - 3
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.تسا هتسج  کّسمت  یناربط  ياه  هتفگ  اهربخ و  هب  هفحتلا »  » باتک زا  یعضاوم  رد  نارگید ، دننام   - مه يولهد » »

یچاچ لاّفق  رکبوبا  تیاور   - 17

هراشا

: دیوگ ساّبع  نبا  تیاور  زا  ثیدح ، نیا  لقن  زا  سپ  مکاح 

ِماما هیقف  یلع ، نبدّمحم  رکبوبا  ارم  درک  ثیدح  دراد : دوجو  يروث  نایفس  ثیدح  زا  یهاوگ  حیحص ، يدانسا  اب  ثیدح  نیا  يارب  »
نبدـمحا زا  شباتک  لصا  زا  دـلب »  » رهـش رد  يدـلب  نوراه  نب  نامعن  ارم  درک  ثیدـح  مدیـسرپ  وا  زا  نم  هک  اراخب  رد  لاّفق  یچاـچ 

: تفگ هک  یمیت  نامثع  نب  نامحّرلادبع  زا  میثخ  نب  نامثع  نب  هّللادـبع  زا  يروث  نایفـس  زا  قاّزرلادـبع  زا  یناّرح  دـیزی  نب  هّللادـبع 
؛ تسا نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : یم  هّللادبع  نبرباج  مدینش 

(1) .دیایب » رَد  نآ  دزن  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره 

شلاح حرش 

« .تسا تغل  هقف و  ثیدح و  ریسفت و  رد  ایند  نایاوشیپ  زا  یکی  یچاچ  لاّفق  لیعامسا  نب  یلع  نبدّمحم  رکبوبا  ماما  : » یناعمـس  - 1
بلط رد  ار  شرمع  هک  دوب  رعاش  يوغل و  یلوصا ، یماما  وا  .تسا  شیوخ  نارود  مدرم  مّلـسم  ماـما  : » دـیوگ لاّـفق  هراـبرد ي  (2)و 

: دیوگ یعفار   - 2(3) ...تشون ».  ییابیز  رایسب  ياه  باتک  دش و  هدرتسگ  برغ  قرش و  رد  شدای  دنارذگ و  نآ  شرتسگ  شناد و 
هقف لوصا و  ثیدـح و  ریـسفت و  رد  يروهـشم  ياه  باتک  تسا و  شناد  رد  ورـشیپ  تسا ، یعفاش  باحـصا  ناـیاوشیپ  زا  ییاوشیپ  »

رد نانآ  نیرتاناد  شیوخ و  رصع  ياوشیپ  رهّنلاءاروام  رد  : » دیوگ يوون   - 3(4) .دراد »

ص:79

نیحیحصلا 127/3 یلع  كردتسملا  ( . 1 - 1
یپاچ باسنالا  ( 2 - 2
.لاّفقلا باسنألا  ( . 3 - 3

.457 نیوزق 1 /  ءاملع  رکذب  نیودتلا  ( . 4 - 4
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حرـش ار  یعفاش  هلاسر  تشون و  باتک  لدـج ، باب  رد  هک  تسا  یـسک  لّوا  .دراد  اـه  باـتک  نیرتهب  زا  ییاـه  باـتک  دوب و  لوصا 
: دیوگ شتاقبط  رد  قاحساوبا  خیش  .درک 

: دیوگ یمیلح  هّللادبعوبا  ماما  ...درادن و  يرگید  ار  شدننام  هک  دراد  يدایز  ياه  باتک 

ماما یعفاش ، هیقف  : » دیوگ ناکلخ  نبا   - 4(1) ...مدرک ».  شتاقالم  هک  دوب  شیوخ  ناورد  دنمشناد  نیرتاناد  یچاچ  لافق  ام ، داتـسا 
رهنلاءاروام رد  وا  دننام  یسک  اه  یعفاش  رد  وا ، نارود  رد  .دوب  رعاش  يوغل و  یلوصا ، ثّدحم ، هیقف ، وا  تسا  شیوخ  نارود  مّلـسم 

ِلـضاف دنمـشناد ، رایـسب  ياوشیپ  : » دیوگ یعفای   - 6(3) .تـسا » يا  هـهجو  ياراد  بهذـم  رد  وا  : » دـیوگ یبـهذ   - 5(2) ...دوـبن ». 
.تسا شیوخ  راگزور  مّلـسم  هناگی ي  نارود و  بیقر  یب  ياوشیپ  یعفاش » هیقف  یچاـچ  لاّـفق   » و ریبک » لاّـفق   » هب فورعم  روهـشم ،

يربط و ریرج  نبدّـمحم  گرزب ، ماما  ود  هلمج  زا  گرزب  نادنمـشناد  زا  تسا ...، يا  هدوتـس  شور  دـنمدوس و  ياـه  فیلأـت  ياراد 
: هلمجزا ؛ دـنا هدرک  تیاور  وا  زا  ناـگرزب  زا  یهورگ  تسا و  هدرک  تیاور  شناـفیدر  مـه  هـمیزخ و  نبدّـمحم  ناـیاوشیپ ، ياوـشیپ 
، رهد نایاوشیپ  زا  یکی  لیلج ، ماـما  : » دـیوگ یکبـس   - 7(4) ...نارگید ».  یملـس و  نامحّرلادـبعوباو  هدـنم  نباو  هّللادـبعوبا  مکاح 
، عورف لوصا ، مـالک ، ثیدـح ، ریـسفت ، رد  .تسا  ناوارف  تمظع  لـماک و  تلـالج  هداـشگ و  تسد  اـه و  شناد  رد  یگریچ  ياراد 

یم شهوژپ  دروآ ، یم  تسد  هب  هک  هچ  نآ  هرابرد ي  .دوب  اه  شناد  روآدای  .دوب  اوشیپ  ماـما و  رعـش ، تغل و  دـهز ، يراـکزیهرپ و 
.دوب نامز  دارفا  هناگی ي  .تفرگ  یم  هرهب  یبوخ  هب  تشاد  هک  هچ  نآ  زا  .درک 

، نایب رد  رترگن و  فرژ  اه ، شناد  فئارظ  رد  تشاد و  ار  ملق  نیرت  حیـصف  ناراـی ، ناـیم  رد  دـیوگ : شا  هراـبرد  يداـبع  مصاـعوبا 
.تشاد رت  عیفر  يا  هیاپ  یثیدح  دنس  رظن  زا  دوب و  رتراوتسا  درخ  رد  رت و  عیرس 

ص:80

.يوون زا  تاغللا » ءامسالا و  بیذهت  ( . » 1 - 1
.338 نایعالا 3 /  تایفو  ( . 2 - 2

.338 ربعلا 2 /  ( . 3 - 3
.365 ثداوح : نانجلا  هآرم  ( . 4 - 4
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، هیقف وا  دیوگ : هّللادبعوبا  مکاح  مدرک ...  تاقالم  وا  اب  هک  دوب  شیوخ  نارود  نادنمشناد  نیرتاناد  لاّفق ، نامداتـسا  دیوگ : یمیلح 
رتشیب نانآ  همه ي  زا  ثیدح  يوجو  تسج  رد  دوب و  نیرتاناد  لوصا ، رد  رهّنلاءاروام و  رد  شیوخ  نارود  نایعفاش  ياوشیپ  بیدا ،

: دیوگ حالص  نبا  ...درادن و  ار  شدننام  یسک  هک  دراد  ییاه  باتک  دوب و  ماما  وا  دیوگ : يزاریـش  قاحـساوبا  خیـش  .درک  ترفاسم 
ییاه هتـشون  ياراد  هک  تسا  هاگآ  اه  نآ  هب  دوخ  هک  تسا  ییاه  شناد  عمجم  هزاوآدـنلب و  بهذـم ، ناگرزب  زا  یگرزب  ریبک  لاّفق 

(2) ...تسا ».  مالسا  نایاوشیپ  زا  یکی  : » دیوگ يونسا   - 8(1) ...تسا ». 

خیشلاوبا تیاور   - 18

هراشا

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  : » دیوگ يواخس  .تسا  هدرک  تیاور  هنسلا » باتک   » رد ار  ثیدح  نیا  خیـشلاوبا  يواخـس ، هتفگ ي  ساسا  رب 
« هنـسلا  » رد ناـّیح  نبا  خیّـشلاوبا  شریبـک و  مـجعم  رد  یناربـط  شکردتـسم و  باـتک  رد  بقاـنملا »  » شخب رد  مکاـح  .اـهباب  ّیلع  و 

سک ره  دنا : هدرک  تیاور  هفاضا  نیا  اب  ساّبع  نبا  زا  دـهاجم  زا  شمعا  زا  انیبان  هیواعموبا ي  ثیدـح  زا  یگمه  نارگید  شدوخ و 
یهاوخ ار  وا  تیاور  یناقرز  يوانم و  يدوهمـس و  حیرـصت  زا  يدوز  هب  هک  هنوگ  نامه  (3) .دیایب » رَد ، نآ  دزن  دـهاوخ  ار  ملع  نآ 

.تسناد

شلاح حرش 

.تسا هقث  گرزب و  یظفاح  خیشلاوبا ،»  » هب فورعم  یناهفـصا  ناّیح  نبرفعج  نب  هّللادبع  نب  هّللادبع  دّمحموبا  : » دیوگ یناعمـس   - 1
تیاور وا  زا  هک  یسک  نیرخآ  .تسا  هدرک  تیاور  رایسب  وا  زا  ظفاح  هّللادبع  نبدمحا  میعنوبا  تشون و  يدایز  ياه  باتک 

ص:81

.200 یکبس 3 /  زا  هیعفاّشلا : تاقبط  ( . 1 - 1
.79 يونسا 2 /  زا  هیعفاّشلا : تاقبط  ( . 2 - 2
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ناهفـصا و ظفاح  خیـشلاوبا ، : » دـیوگ یبهذ   - 2(1) .دشاب » یم  یناهفـصا ، ِبتاک  میحّرلادـبع ، نبدـمحا  نبدّـمحم  رهاطوبا  هدرک ،
تـسا ملاع  طاقن  رد  هدنکارپ  ياه  باتک  بحاص  يراصنا ، ناّیح  نبرفعج  نبدّمحم  نب  هّللادبع  دّمحموبا  ماما  شیوخ ، نامز  دنـسُم 
هیودرم نبا  ...دوب  وگتسار  رایـسب  راکزیهرپ و  ّریخ ، راکوکین ، ظفح ، یناوارف  شناد و  تعـسو  اب  ...دوش  یم  هتخانـش  خیـشلاوبا  هب  و 

: دیوگ بیطخ  رکبوبا  .درک  فیلأت  نآ  ریغ  ماکحا و  رد  يرایسب  ياه  باتک  ریسفت و  تسا ؛ نیما  هقث و  دیوگ :

ِظفاح خیـشلاوبا  : » دیوگ یطویـس   - 3(2) .دوب » هقث  ناـگرزب و  زا  یکی  دـیوگ : میعنوبا  ...دوـب  وـگ  تسار  رایـسب  راوتـسا و  ظـفاح ،
هقث و نیما ، ّریخ ، راکوکین ، دوب ، ناگرزب  زا  یکی  شظفح  یناوارف  عیسو و  شناد  اب  ...تساوشیپ  شیوخ و  نارود  دنسُم  ناهفصا و 

هتشون علطتملا » هیافک   » باتک رد  نینچ  مه  (3) .تفر » ایند  زا  لاس 369  مّرحم  رد  .تشون  يرگید  ياه  باتک  ریسفت و  .دوب  ّتقد  اب 
یلص یبّنلا  قالخا  باتک  : » دیوگ نینچ  تسا ، هدرک  ناشتیاور  یمیجع  نسح  خیش  هک  ییاه  باتک  هرمز ي  رد  ناهد  نیّدلا  جات  ي 

ار تیاور  نآ  داد  ربخ  خیـشلاوبا :»  » هب فورعم  نایح  نبرفعج  نبدّمحم  نبدّمحم  هّللادبعوبا  ثّدـحم  ماما  زا  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا 
زا ینالقـسع  رجح  نبدـمحا  ظفاح  زا  سامکرا  دّـمحم  رّمعم  زا  ینارعـش  يزاـجح  دّـمحم  زا  یلباـب  نیّدـلاءالع  نبدّـمحم  خیـش  زا 

نبرصان زا  ظفاح  ِلیلخ  نایفـسوبا  زا  يدما  ییحی  نب  قاحـسا  دّمحموبا  ارام  داد  ربخ  تفگ : هک  ماّسر  قیدص  نب  میهاربا  قاحـساوبا 
نبدّمحم نب  هّللادبع  دّمحموبا  شا  هدنـسیون  زا  میحّرلادبع  نبدمحا  نبدّمحم  رهاطوبا  زا  یفقث  دحاولادبع  نبرفعج  زا  يریو  دّمحم 

« .درک دای  ار  وا  سپ  ناّیح ، نبرفعج 

هب شیاهدانسا  هک  دنک  یم  راختفا  دانسالا » تامهم  یلا  داشرإلا   » رد هّللا  ّیلو  هاش  هک  تسا  يداتسا  تفه  زا  یمیجع  نسح  خیـش  و 
خیش نیاربانب ، دسر و  یم  نانآ 

ص:82

.ینایحلا باسنألا  ( . 1 - 1
.945 ظافحلا 3 /  هرکذت  ( . 2 - 2

.381 ظافحلا / تاقبط  ( . 3 - 3
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تیاور هب  هفحتلا »  » رد يولهد  دوخ  و  عقاوّصلا »  » رد یلباک  نینچمه  .دشاب  یم  يولهد »  » ردپ ياهداتسا  ناگرزب  زا  ینایح  خیـشلاوبا 
نآ زا  رگید  يدروم  رد  دوش و  یم  کّسمتم  وا  تیاور  هب  دروم  کی  رد  هک  تساه  یتفگش  زا  سپ  ...دنیوج  یم  کّسمت  خیشلاوبا 

!؟ تسا بّصعت  زج  يزیچ  نیا  ایآ  .دیوج  یم  يرود 

« اقس نبا   » تیاور  - 19

هراشا

دمحا نبرّفظم  نبدمحا  نسحلاوبا  ار  ام  داد  ربخ  مشناد : رهـش  نم  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  نخـس  دـیوگ « : یلزاغم  نبا 
هّللادبع دّمحموبا  ار  امش  داد  ربخ  متفگ : وا  هب  .درک  رارقا  نآ  هب  سپ  مدناوخ  شیارب  لاس 434  رد  ار  ثیدح  هک  یعفاش  هیقف  راّطع ،

قاّزرلادبع زا  دیزی  نب  هّللادبع  نبا  دمحا  زا  یفریص  نسح  نبرمع  زا  یطـساو  ظفاح  اقّـسلا » نبا   » هب بّقلم  ینزم  نامثع  نبدّمحم  نب 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هک  هّللادـبع  نبرباـجزا  ناـمهب  نب  نامحّرلادـبعزا  ناـمثع  نب  هّللادـبع  زا  يروث  نایفـس  زا 

تـسا روای  یب  دوش و  یم  يرای  دهد ، يرای  ار  وا  هک  ره  .تسا  نارفاک  لتاق  ناراکوکین و  ریما  نیا  : » دومرف تفرگ و  ار  یلع  يوزاب 
ار شناد  سک  ره  تـسا ، نآ  ِرد  یلع  مـشناد و  رهـش  نـم  : » دوـمرف هدرک  دـنلب  ار  ناشیادـص  سپـس  .دـهن » رواـی  یب  ار  وا  سک  ره 

(1) .دیایب » رَد ، نآ  دزن  دهاوخ ،

شلاح حرش 

« یّطخ طساو  خیرات  لیذ   » رد یلزاغم  نبا   - 1

« اقسلا باسنألا   » رد یناعمس   - 2

«365 ربعلا 2 /   » و « 965 ظافحلا 3 /  هرکذت   » رد یبهذ   - 3

« تاقبّطلا  » رد نیّدلارصان  نبا   - 4

«385 ظافحلا /  تاقبط   » رد یطویس   - 5

« یّطخ ظاّفحلا -  مجارت   » رد یناشخدب   - 6

ص:83

.80 یلزاغم /  نبا  زا  بقانم » ( . » 1 - 1
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، تسا یطساو  نامثع  نبدّمحم  نب  هّللادبع  ظفاح  اقـس ، نبدّمحموبا  : » دیوگ هک  مینک  یم  هدنـسب  ربعلا »  » رد یبهذ  نایب  هب  اج  نیارد 
تفرایند زارخآلا  يدامجرد  .درکن  ثیدـح  يزیچ  شا  هظفاـحزازج  .تسا  هدرک  تیاورود  نیا  ناـفیدر  مه  نادـبع و  هفیلخوبا و  زا 

(1) .دُرب » ترفاسم  هب  ار  وا  شردپ  دوب ، تمشح  ياراد  طساو و  لها  ناگرزب  زاو 

ثیللاوبا تیاور   - 20

هراشا

يدرم تفگ : هک  هدش  لقن  مزاحوبا  نب  سیق  زا  : » دنک یم  تیاور  نینچ  ار  ملعلاهنیدم  ثیدح  يدنقرمـس  دّـمحم  نبرـصن  ثیّللاوبا 
: تفگ درم  نآ  .تسا  رتاناد  نآ  هب  وا  هک  سرپب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  ار  نآ  تفگ : دیسرپ ، وا  زا  يا  هلأسم  دمآ و  هیواعم  دزن 

هک يراد  تهارک  يدرم  زا  يدرک ، یتسیاشان  راک  یتفگ و  دب  رایسب  تفگ : هیواعم  .تسا  یلع  نخـس  زا  رتریذپ  لد  میارب  وت  نخس 
یلع ای  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دینابنج و  یم  تدش  هب  شناد  يارب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

یمرب دیـسرپ و  یم  وا  زا  هراومه  باّطخ  نبرمع  تسین و  يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنیا  رگم  یتسه ؛ یـسوم  دزن  نوراه  دننام  نم  دزن  وت 
سپـس .تساج  نآ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تفگ : یم  دـش ، یم  لکـشم  يزیچ  باطخ  نبرمع  رب  هاـگره  هک  مدـید  مدوخ  نم  تفرگ و 

.درک فذح  ناوید  زا  ار  شمان  درادن و  اپ  رب  ار  تیاهاپ  دنوادخ  وش ، دنلب  تفگ : درم  نآ  هب  هیواعم 

؛ دیـسرپب بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  نآ  هرابرد ي  تفگ : دیـسرپ ، شفک  رب  حسم  هرابرد ي  هشیاع  زا  يا  هدننک  لاؤس  هک  هدش  تیاور  و 
.تسا رتاناد  ّتنس  هب  وا 

(2) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 

شلاح حرش 

« ظافحلا هرکذت   » رد یبهذ   - 1

«196 هیفنحلا 2 /  تاقبط  یف  هیضملا  رهاوجلا   » رد رداقلادبع   - 2

ص:84

.365 ربغ 3 /  نم  ربخ  یف  ربعلا  ( . 1 - 1
.یّطخ سلاجملا  ( . 2 - 2
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« یّطخ رایخألا  مالعأ  بئاتک   » رد يوفک   - 3

« هّیفنحلا تاقبط  یف  هّینجلا  رامثألا   » رد يراق   - 4

« یّطخ علطتملا  هیافک   » رد ناهد   - 5

نونظلا 441» فشک   » رد یبلچ  بتاک   - 6

.میدروآ ار  شلاح  حرش  لیصفت  هب  ریط » ثیدح   » دلج رد  و 

يدادغب رّفظم  نبدّمحم  تیاور   - 21

هراشا

زا يدادغب ، ظفاح  یـسیع ، نب  یـسوم  نبرّفظم  نبدّمحم  نیـسحلاوبا  زا  نامثع  نبدمحا  نبدّمحم  داد  ربخ  ار  ام  : » دیوگ یلزاغم  نبا 
هیلع یلع  زا  ریرج  زا  شردپ  زا  ورمع  نب  ّیلع  زا  یندع  رمع  نب  ضفح  زا  اّفـصم  نبدّمحم  زا  نامیلـس  نبدّمحم  نبدّـمحم  يدـنغاب 

ناشیاهرد زا  زج  ار  اه  هناخ  تسا و  نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  مالسلا 
(1) .دنوش » یمن  دراو 

شلاح حرش 

.تسا هدروآ  ار  وا  لاح  حرش  « 231 مالسالا 1 /  لود   » و « 12 ربعلا 3 /   » و « 980 ظافحلا 3 /  هرکذت   » رد یبهذ   - 1

«34 تایفولاب 4 /  یفاولا   » رد يدفص   - 2

«389 ظاّفحلا / تاقبط   » رد یطویس   - 3

.میا هدروآ  لیصفت  هب  نیلقث » ثیدح   » دلج رد  ار  وا  لاح  حرش  ام  ...نارگید و  و 

« نیهاش نبا   » تیاور  - 22

هراشا

، تسا نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  رب  عامجا  دـیوگ « : بوشآ  رهـش  نبا 
دمحا .دیایب  رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ 

ص:85

.80 یلزاغم /  نبا  زا  بقانملا  ( . 1 - 1
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قیرطراهچ زا  نیهاش  نبا  قیرط و  شش  زا  یباعج  یضاق  قیرط و  شـش  زا  هطب  نبا  قیرط و  تفه  زا  یفقث  میهاربا  قیرط و  تشه  زا 
(1) .دنا » هدرک  تیاور  ار  نآ 

شلاح حرش 

« باسنألا  » رد یناعمس   - 1

ثداوح 385» لماکلا   » رد ریثا  نبا   - 2

« هفینح یبا  دیناسم  لاجر  ءامسا   » رد یمزراوخ   - 3

«29 ربعلا 3 /   » رد یبهذ   - 4

«426 نانجلا 2 /  هآرم   » رد یعفای   - 5

«588 ءارقلا 1 /  تاقبط   » رد يرزج   - 6

«392 ظاّفحلا /  تاقبط   » رد یطویس   - 7

«2 نیرّسفملا 2 /  تاقبط   » رد يدواد   - 8

ثداوح 385» سیمخلا :  » رد يرکب  راید   - 9

«166 هّیندللا 1 /  بهاوملا  حرش   » رد یناقرز   - 10

: مینک یم  هدنسب  ظاّفحلا » هرکذت   » زا نیهاش  نبا  لاح  حرش  زا  يا  هصالخ  هب  راصتخا ، يارب  اج  نیا  رد 

سراف و ماـش و  رد  تسا  نیما  هقث و  دـیوگ : ـالوکام  نبا  .تسا  قارع  روهـشم  ثّدـحم  رثکم و  رتسگ ، شناد  ظـفاح ، نیهاـش ، نبا  »
تسا و هقث  نیهاش  نبا  دیوگ : يرهزا  .تشون  يرایسب  ياهزیچ  درک و  يروآ  عمج  ار  اه  لاح  حرش  اه و  باب  .دینش  ثیدح  هرـصب 
وا هیاپ  هب  یسک  دراد و  يرایسب  تافینـصت  تسا و  نیما  هقث و  دیوگ : سراوفلاوبا  نبا  .دراد  دوجو  هلاسر  دص  تفه  يوغب  زا  وا  دزن 

(2) .دسر » یمن 

دابع نب  بحاص  دییأت   - 23

هراشا

شناد هرابرد ي  نارعاش  یضعب  رعش  بقانم ،»  » باتک رد  بوشآرهش  نبا 

ص:86
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.34 بلاط 2 /  یبا  لآ  بقانم  ( . 1 - 1
.977 3  / ظاّفحلا هرکذت  ( . 2 - 2
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تاذ باـصّنلا  تبثأ  ول  اـهباب  وه  هنیدـم  یبـّنلا  ناـک  داـبع : نب  بحاـص  رعـش  هلمج  زا  دریگ ، یم  هاوگ  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
لسرملا

.دنریذپب ار  يربمایپ  لصا  اه  یبصان  رگا  دوب ، نآ  ِرد  وا  رهش و  ربمایپ  - 

هیّتلا بناج  اّولخف  اهولخدتل  اهل  هاوس  اوغبتال  هنیدملا  باب  دیوگ : زین  و 

.دینک اهر  ار  یهارمگ  ياه  نابایب  سپ  دیوش ، دراو  نآ  هب  هک  دیهاوخن  نآ  يارب  ار  وا  ریغ  تسا ، رهش  نآ  ِرد  وا  - 

یّتلا ملعلا  هنیدم  یبّنلا  ناک  تسا : هدروآ  دابع  نب  بحاص  زا  دنا  هدروآ  مظن  هب  ار  سمّشلاّدر »  » ثیدح هک  یناسک  درکدای  رد  و 

يدوب رَد  نیرتهب  وت  تفرگرب و  رد  ار  لامک  همه ي  هک  دوب  یشناد  نآ  رهش  ربمایپ  - 

.دشن (1) هدناشوپ  یباقن ، ششوپ  اب  دش و  راکشآ  هک  تسا  یتلیضف  نیا  تشگرب و  دیشروخ  وت  يارب  - 

شلاح حرش 

«118-31 رهدلا 3 /  همیتی   » رد یبلاعث   - 1

«75 نایعألا 1 /  تایفو   » رد ناکلخ  نبا   - 2

ثداوح 385» رصتخملا -  » رد یبّویا  ءادفلاوبا   - 3

ثداوح 385» لماکلا   » رد ریثا  نبا   - 4

ثداوح 385» ربعلا   » رد یبهذ   - 5

ثداوح 385» رصتخملا  همتت   » رد يدرو  نبا   - 6

ثداوح 385» نانجلاهآرم   » رد یعفای   - 7

«196 هاعولا / هیغب   » رد یطویس   - 8

ص:87

.35 بلاط 2 /  یبا  لآ  بقانم  ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 156 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
http://www.ghaemiyeh.com


.میا هدروآ  ریط » ثیدح   » دلج رد  ار  وا  لّصفم  لاح  حرش  ام  و 

یبرح يرکس  ناذاش  نبا  تیاور   - 24

هراشا

جاّرس ریثک  نبرماع  زا  شردپ  زا  ناورم ، نب  قاحسا  ار  ام  درک  ثیدح  : » تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  یلامألا »  » باتک رد  هنوگ  نیا 
نم : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  هتابن  نب  غبصا  زا  فیرط  نبدعـس  زا  دلاخوبا  زا 

« .دوش یم  نآ  دراو  شرد  ریغ  زا  دنک  اعّدا  یسک  ره  دیوگ  غورد  یلع ! يا  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش 

شلاح حرش 

« يرکس باسنألا   » رد یناعمس   - 1

ثداوح 386» لماکلا   » رد ریثا  نبا   - 2

ثداوح 386» ربعلا   » رد یبهذ   - 3

.میا هدروآ  ریط » ثیدح   » دلج رد  وا  لاح  حرش 

هطب نبا  تیاور   - 25

هراشا

.تسا هدرک  تیاور  قیرط  شش  زا  ار  ثیدح  هّطب  نبا  هک  دش  مولعم  بوشآ  رهش  نبا  نایب  زا 

شلاح حرش 

« يربکعلا باسنألا   » رد یناعمس   - 1

« یّطخ تاقبّطلا   » رد نیّدلارصان  نبا   - 2

« یّطخ ظاّفحلا  مجارت   » رد یناشخدب   - 3

ثیدـح  » دـلج رد  نینچ  مه  .میدرک  دای  وا  ياه  تیاور  هب  هّیمیت  نبا  داـمتعا  کّـسمت و  زا  ریط » ثیدـح   » دـلج رد  .رگید  يدارفا  و 
زا هطب  نبا  هک  میدرک  نایب  هیبشت »

ص:88
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.دشاب یم  يولهد »  » ردپ هّللا ، ّیلو  هاش  گرزب  ناداتسا 

مکاح تیاور   - 26

هراشا

میحّرلادبع نبدّمحم  زا  بوقعی  نبدّمحم  ساّبعلاوبا  ار  ام  درک  ثیدـح  : » تسا هتفگ  هدروآ و  يرایـسب  ياه  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا 
: تفگ هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  حلاص  نب  مالّسلادبع  تلصلاوبا  زا  هلمر »  » رهش رد  يوره 

دزن دیاب  دهاوخ ، ار  رهش  نآ  سک  ره  دشاب ، یم  نآ  ِرَد  یلع  مشناد و  زا  يرهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
زا نم  تسا و  نیما  هقث و  تلّصلاوبا  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هدرکن  شلقن  ود  نآ  یلو  تسا  حیحص  دانـسا  اب  یثیدح  نیا  و  .دیایب » رد  نآ 

نیعم نب  ییحی  زا  تفگ : یم  هک  مدینش  يرود  دّمحم  نب  ساّبع  زا  تفگ : یم  هک  مدینـش  خیراّتلا »  » رد بوقعی  نبدّمحم  ساّبعلاوبا 
.تسا هقث  وا  تفگ : مدیسرپ ، يوره  تلصلاوبا  هرابرد ي 

: تفگ تسا ؟ هدرکن  لقن  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  ار  مشناد » رهش  نم   » ثیدح ایآ  متفگ :

.تسا نیما  هقث و  وا  هدرک و  لقنار  نآ  مه  يدیف  رفعج  نبدّمحم 

نبدّمحم نب  حلاص  ظفاح ، مدینش  تفگ : یم  هک  مدینـش  دوب ، اراخب  رد  شنارود  ياوشیپ  هک  یناّبق  هیقف  لهـس ، نبدمحا  رـصنوبا  زا 
هب میدوب  شهارمه  اـم  هک  یلاـح  رد  نیعم  نب  ییحی  تفگ : یم  دندیـسرپ ، وا  زا  يوره  تلـصوبا  هراـبرد ي  هک  یلاـح  رد  بیبـح ،

: متفگ مدرک و  لابند  ار  وا  دمآ ، نوریب  هک  یماگنه  درک ، مالس  وا  رب  دش ، دراو  تلصوبا 

.تسوگ تسار  رایسب  وا  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  تلصوبا  هرابرد ي  دنک  تمحر  تیادخ 

: هک دنک  یم  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  ار  شمعا  ثیدح  وا  متفگ :

دیف لـها  دنمـشناد  ار  ثیدـح  نیا  تفگ : دوش ؟» دراو  نآ  ِرَد  زا  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  »
.تسا هدرک  تیاور  تلصوبا  هک  هنوگ  نامه  هدرک ؛ لقن  زین  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  يدیفرفعج ) نبدّمحم  )

نبدّمحم زا  مهف  نب  نیسح  دیوگ : يرطنق  میمت  نبدمحا  نبدّمحم  نیسحوبا  تسا ، هدروآ  نیعم  نب  ییحی  هچ  نآ  تّحـص  دییأت  رد 
هک هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  يدیف  رفعج  نبدّمحم  زا  سیرض  نب  ییحی 

ص:89
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دزن دیاب  دهاوخ ، ار  رهش  نآ  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :
.درک لقن  نامیارب  هیواعموبا  زا  ار  نآ  يوره  تلصوبا  تفگ : مهف  نب  نیسح  .دیایب  رد  نآ 

ثیدـح نیا  .تسا و  ظفاح  نیما و  هقث ، نامحّرلادـبع  نب  مهف  نب  نیـسح  هک  دـنادب  دـیاب  شناد  نیا  زا  هدـنریگ  هرهب  دـیوگ : مکاح 
و اراخب -  رد  لاّفق  یچاچ  ماما  هیقف ، یلع ، نبدّمحم  رکبوبا  درک  ثیدح  ارم  دراد : حیحص  دانسا  اب  يروث  نایفـس  ثیدح  زا  یهاوگ 
زا یناّرح  دیزی  نب  هّللادبع  نبدمحا  زا  شباتک  لصا  زا  دلب »  » رهـش رد  يدلب  نوراه  نب  نامعن  درک  ثیدـح  ارم  مدیـسرپ -  وا  زا  نم 
یم هّللادبع  نبرباج  مدینـش  تفگ : هک  یمیت  نامثع  نب  نامحّرلادـبع  زا  میثخ  نب  نامثع  نب  هّللادـبع  زا  يروث  نایفـس  زا  قاّزرلادـبع 

، دهاوخ ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ :
: میوگ (1) .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب 

.تسا هدیشوک  رایسب  فیرش  ثیدح  نیا  حیقنت  نتسناد و  حیحص  رد  مکاح 

همه ي ...دنَکَرب و  هشیر  زا  ار  ناگدننکدیدرت  کش  تسس و  ار  ناگدننکراکنا  ینمشد  ات  هدرمش  حیحـص  ار  شدنـس  اهراب  اهراب و 
.تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ ، ِنآ  زا  ساپس 

زا مکاح  يذمرت و  : » دیوگ یطویس  ...تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیاور  هب  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح نینچ  مه  مکاح 
: تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  یلع 

ياـه باـتک  زا  تیعقاو  نیا  (2) .تـسا » رهـش  نآ  ِرد  یلع  مـشناد و  رهـش  نـم  : » دوـمرف ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
هآرم هاّجنلا ، هلیسو  نیبغاّرلا ، فاعـسا  نیّبحملا ، هفحت  اجنلا ، حاتفم  راربألا ، لزن  بهاوملا ، حرـش  ساربنلا ، يوبنلا ، دقعلا  قعاوصلا ، »

.دیآ یم  تسد  هب  زین  هّدوملا ، عیبانی  نینمؤملا و 

ثیدح : » دیوگ رجح  نبا  .تسا  هدرک  لقن  مه  رمع  نبا  ثیدح  زا  ار  نآ  مکاح 
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يذـمرت و رمع ، نبا  زا  يدـع  نبا  و  ءافعّـضلا »  » رد یلیقع  مکاح و  یناربط و  هّللادـبع و  نبرباج  زا  طسوألا »  » رد یناربط  راّزب و  مهن :
: تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  یلع  زا  مکاح 

حاتفم راربألا ، لزن  يوبنلا و  دقعلا  ياه : باتک  رد  (1) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هدنیآ رد  هک  تسا  هدـش  رکذ  ثیدـح  نیا  مه  هّدوملا  عیبانی  نینمؤملا ، هآرم  هاجنلا ، هلیـسو  نیبغاّرلا ، فاعـسا  نیبحملا ، هفحت  اجنلا ،

.یلاعت هّللاءاش  نا  دش ؛ یهاوخ  هاگآ  نادب 

شلاح حرش 

« یّطخ درفملا  فنصملا   » رد ینیدم  یسوموبا   - 1

« روباشین خیرات   » رد یسراف  رفاغلادبع   - 2

« یعفاّشلا بقانم   » رد يزار  رخف   - 3

ثداوح 405» لماکلا   » و لوصالا » عماج   » رد ریثا  نبا   - 4

« تاغللا ءامسألا و  بیذهت   » رد يوون   - 5

«408 نایعألا 3 /  تایفو   » رد ناکلخ  نبا   - 6

«144 رصتخملا 2 /   » رد یبّویا  ءادفلاوبا   - 7

«1039 ظاّفحلا 3 /  هرکذت   » رد یبهذ   - 8

/« رصتخملا 1 453 همتت   » رد يدرو  نبا   - 9

« تسا هدش  پاچ  هاکشملا  باتک  همیمض ي  هب  هک  هاکشملا  لاجر   » رد يزیربت  بیطخ   - 10

ثداوح 405» نانجلاهآرم   » رد یعفای   - 11

«155 هیعفاّشلا 4 /  تاقبط   » رد یکبس   - 12

«409 ظاّفحلا /  تاقبط   » رد یطویس   - 13

«113 لّلکملا /  جاتلا   » رد یجونق   - 14
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.دروآ میهاوخ  يدعب  ياهدلج  رد  ار  رگید  یشخب  میدروآ و  نیشیپ  ياهدلج  رد  ار  شیاه  لاح  حرش  زا  یشخب  ...نارگید .  و 

مه باتک و  نآ  رد  هتسناد و  مراهچ  نرق  زاغآ  رد  نید  هدننکدیدجت ي  ار  وا  نینیعلا » هرق   » باتک رد  يولهد  هّللا  ّیلو  هاش  نینچ  مه 
.تسا هدرک  نینچ  هفحتلا »  » شباتک رد  زین  يولهد  دوخ  دیوج و  یم  کّسمت  وا  ياه  تیاور  هب  ءافخلا » هلازإ   » باتک رد  نینچ 

یسودرف دییأت   - 27

هراشا

دوب یلع  مراهچ  دیوگ : نینچ  همان » هاش   » رد هتـسناد و  مَّلـسم  لسرم  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدـح یـسودرف  قاحـسا  نب  نسح  مساقلاوبا 
لوتب تفج 

یتسرد و رب  تسا  یلیلد  میدق و  ياه  نارود  زا  تّما  نایم  نآ  شرتسگ  و  ملعلا » هنیدم   » ثیدح ترهـش  رب  هاوگ  نیرتهب  نیا  میوگ :
دنزرف دومحم  ناطلـس  نامرف  هب  ار  هماـن  هاـش  یـسودرف  اریز  ّتنـس ؛ لـها  ياـه  بّصعتم  یّتح  ناناملـسم ، همه ي  دزن  شندوب  تباـث 

یگتسبلد ثیدح  ملع  هب  .دوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  نایعیـش و  نانمـشد  نیرت  تخـسرس  زا  هک  دروآرد  مظن  هب  نیکتکبس 
زا یـضعب  ياـه  هـتفگ  نـیا  .داد  یم  ماـجنا  ار  نآ  دوـب ، نـعط  يارب  ییاـج  ثیدـح  نـیا  رد  رگا  دوـب ، یعفاـش  ناـهیقف  زا  تـشاد و 

: تسوا شیاتس  رد  ّتنس  لها  نادنمشناد 
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دومحم ناطلس  لاح  حرش 

زا یکی  دزن  دـناد و  یمن  شزیاج  هفینحوبا  هک  هدرک  دای  یّلح  همالع  هک  يزامن  اّما  : » دـیوگ هّنـسلا » جاهنم   » باتک رد  هّیمیت  نبا   - 1
هک دنیوگ  یم  نانآ  نوچ  دشاب ، یمن  ّتنس  لها  بهذم  داسف  رب  یلیلد  تسا ، هتـشگرب  شبهذم  زا  هاشداپ  ات  هدروآ  اج  هب  ناهاشداپ 

کلام و دـننام  ّتنـس  لها  تیرثکا  ار  زامن  نیا  دـنک و  یمن  اطخ  نانآ  زا  کی  چـیه  هک  دـنیوگ  یمن  تسین و  نوریب  ناـشیا  زا  قح 
ربمایپ ّتنـس  هک  هچنآ  هب  تشگزاب  وا  تسا و  نیکتکبـس  نبدومحم  هدرک  دای  هک  ار  یهاـشداپ  .دـنناد و  یم  اوراـن  دـمحا  یعفاـش و 
رایسب اه  یضفار  هژیو  هب  ناراذگ  تعدب  هب  تبـسن  دوب و  ناهاش  نیرت  لداع  ناکین و  زا  وا  .تسناد  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

« .دوب ریگ  تخس 

رایتخا یف  قلخلا  ثیغم   » هک شباتک  رد  دش -  دای  رتشیپ  هک  ینیوج -  کلملادبع  یلاعملاوبا  نیمرحلا  ماما  : » دـیوگ ناکلخ  نبا   - 2
ثیدح ناداتسا  شروضح  رد  دوب ، ثیدح  ملع  هتفیـش ي  دوب و  هفینحوبا  بهذم  رب  دومحم  ناطلـس  تسا : هدروآ  دراد ، مان  قحألا »

، تفای یعفاش  بهذـم  اب  قفاوم  ار  اـه  نآ  رثکا  یتقو  دـیبلط ، یم  ریـسفت  حیـضوت و  اـه  نآ  دروم  رد  دینـش و  یم  وا  دـندناوخ و  یم 
، دـنیوگب نخـس  يرگید  رب  بهذـم  کی  حـیجرت  دروم  رد  درک  تساوخرد  نانآ  زا  دروآ و  درِگ  ورم  رد  ار  بهذـم  ود  ره  ياـملع 

ناطلـس ات  دـنناوخب ، هفینحوبا  بهذـم  رب  تعکر  ود  یعفاش و  ماـما  بهذـم  رب  زاـمن  تعکر  ود  وا  روضح  رد  هک  دـش  تقفاوم  سپ 
شـشوپ و تراهط و  ربتعم  طیارـش  ناوارف و  تراهط  اب  دش  دای  رتشیپ  هک  يزورم -  لاّفق  .دنیزگرب  ار  نیرتوکین  دشیدنیب و  درگنب و 

دروآ اج  هب  زامن  تعکر  ود  مامت  لامک و  روط  هب  تابجاو ، بادآ و  اه و  ّتنس  اه و  تکرح  اه و  نکر  ماجنا  اب  نداتسیا  هلبق  لباقم 
.دناد یمن  زیاج  ار  نآ  زا  رتمک  یعفاش  ماما  هک  تسا  يزامن  نیا  تفگ : و 

ار شزامن  ياج  دیشوپ و  ار  یگـس  هدش ي  یغّابد  تسوپ  دروآ ، اج  هب  دناد  یم  زیاج  هفینحوبا  هک  هنوگ  نآ  زامن  تعکر  ود  سپس 
وا يوضو  دـش و  عمج  هشپ  سگم و  دوب  نابایب  رد  ناتـسبات و  هنایم ي  رد  نوچ  تفرگ و  وضو  امرخ  قرع  اب  درک  تساجن  هب  هدولآ 

زامن هب  وضو  رد  ّتین  نودب  داتسیا و  هلبق  هب  ور  سپس  دوب ، نوگژاو  هنوراو و 
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دننام نتفر  عوکر  نودب  و  ناتّماهّدُم ) همجرت ي  « ) زبس گرب  ود   » دناوخ یسراف  هب  هیآ  کی  تفگ و  ریبکت  یسراف  نابز  هب  داتسیا و 
دروآرب ییادص  دوخ  تحتام  زا  نتفگ  مالس  نودب  نایاپ  رد  دناوخ و  دّهشت  دز و  نیمز  هب  ار  شرس  یپایپ  رابود  سورخ  ندز  كون 

.تسا هفینحوبا  زامن  نیا  ناطلس ! يا  تفگ : و 

.دناد یمن  اور  زیاج و  يراد  نید  چیه  ار  يزامن  نینچ  نیا  نوچ  مشک ، یم  ار  وت  دشابن  هفینحوبا  زامن  زامن ، نیا  رگا  تفگ : هاشداپ 
هک یحیـسم  کی  هب  ناطلـس  دنروایب ، ار  هفینحوبا  ياه  باتک  داد  روتـسد  لاّفق  .دشاب  هفینحوبا  زامن  نیا  هک  دـندرک  راکنا  اه  یفنح 

تیاکح لاّفق  هک  تفای  هنوگ  نامه  ار  هفینحوبا  بهذم  رب  زامن  سپ  دناوخب ، ار  بهذم  ود  ره  ياه  باتک  داد  روتسد  دوب  هدنـسیون 
.تفای نایاپ  نیمرح  ماما  نخس  .تسج  کّسمت  یعفاش  بهذم  هب  دومن و  يرود  هفینحوبا  بهذم  زا  هاشداپ  هاگنآ  دوب ، هدرک 

کی و تصـش و  دصیـس و  لاس  ياروشاع  بش  رد  شدـّلوت  اـه و  شور  نیرتهب  وا  شور  دوب و  رایـسب  دومحم  ناطلـس  ياـهراختفا 
: دیوگ یبهذ   - 3(1) .دوب » هنزغ  رد  ود  ای  کی  تسیب و  دصراهچ و  لاس  رفـص  مهدزای  رد  هدش  هتفگ  رخآلا و  عیبر  هام  رد  شگرم 

شتنطلـس ياه  لاس  زا  یلاس  دوب ؛ زوریپ  شیاه  گنج  رد  یلاعت ، هّللاـهملک  ندربـالاب  رد  ّتین  تسار  وا  تفگ : یـسراف  رفاغلادـبع  »
نادنمـشناد دـمآ  تفر و  هاگیاج  وا  سلجم  .دوب  رکف  شوخ  و  شیدـنارود ، شوهاب ، وا  .دوبن  ترفاسم  کی  ای  گنج  کی  زا  یلاخ 

فیـس مساقلاوبا ، گرزب ، هاشداپ  نیکتکبـس  نبدومحم  : » دیوگ یکبـس  .دـمآ (3)5 -  رتـشیپ  هک  هنوگ  نآ  یعفاـی :  - 4(2) ...دوب »
شراثآ ییابیز  دندش و  وا  میلست  ناگدنب  اهروشک و  هک  یسک  رگداد و  نایاوشیپ  زا  یکی  روصنموبا : هلوّدلارصانریما  دنزرف  هلودلا ،

بقل هلودلا » فیس  ، » تنطلس زا  شیپ  دش ، نایامن 
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یبـتع راّبجلادـبع  نبدّـمحم  رـصنلاوبا  ار  ینیمیلا » باـتکلا  ، » بقل نیا  ِساـسا  رب  تفرگ و  بقل  هلوّدـلا » نیمی   » نآ زا  دـعب  تشاد و 
تیانع هّجوت و  باتک  نیا  هب  درک ، یم  تموکح  نآ  رب  هک  ییاه  نیمزرـس  مزراوخ و  مدرم  تشون و  هاشداپ  نیا  یگدـنز  هرابرد ي 

«. يریرح تاماقم   » هب ام  نیمزرس  مدرم  هّجوت  زا  شیب  دننک ، یم  يراد  هگن  طبض و  ّتقد ، اب  ار  شیاهظفل  دنراد و 

رد مدرک ، هک  یسررب  .دوب  هدش  دییأت  دنمتداعس و  هدنشخب ، درم ، ناوج  اناد ، هیقف ، وج ، یـشیپ  عاجـش ، لداع ، اوشیپ ، یهاشداپ  نیا 
يراثآ دیـشکن و  ازارد  هب  نامز  مدرم  زا  یـضعب  يارب  اّما  دنرادن  یمجنپ  هک  متفای  ار  رفنراهچ  زیزعلادـبع ،  نبرمع  زا  دـعب  يرگداد 

رد دراد و  دوجو  ینامز  هلـصاف ي  ود  نیا  نایم  ریزو -  کلملا  ماظن  دومحم و  ناطلـس  زا  دنترابع  نانآ  دشن و  هدید  نانآ  زا  یندنام 
هاشداپ وا  زا  شیپ  و  سّدقملا ، تیب  هدـننک ي  حـتف  بّویا  نب  فسوی  نیّدـلا  حالـص  ناطلـس  هاشداپ ، کی  ناطلـس و  کی  ام ، روشک 

هدروآ /« 57 ءارعشلا هرکذت  » رد يدنقرمـس  هاش  تلودار  یـسودرف  لاح  حرـش  نینچ  مه  (1) ...دیهـش ».  ِیکنز  نبدومحم  نیّدـلارون 
.دینک هعجارم  نآ  هب  ...تسا  هتشاد  نایب  لیصفت  هب  نیکتکبس  نبدومحم  ناطلس  اب  ار  وا  لاوحا  زا  یشخب  تسا و 

هیودرم نبرکبوبا  تیاور   - 28

هراشا

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  یلع  زا  : » دیوگ یم  هدرک و  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ثیدح  زا  ار  تیاور  نیا 
« .دیایب رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرَد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  و 

: تفگ هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  : » تسا هدروآ  نینچ  ساّبع  نبا  ثیدح  زا  و 

نآ دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
« .دیایب رد 
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.یلاعت هّللاءاش  نا  .دوش  یم  راکشآ  ساّبع  نبا  ثیدح  زا  وا  تیاور  دمآ  دهاوخ  هک  مه -  یناکوش  نایب  زا 

شلاح حرش 

« یقهیبلا باسنألا   » رد یناعمس   - 1

«346 نادلبلا 2 /  مجعم   » رد يومح  توقای   - 2

ثداوح 458» ربعلا   » و « 1212 ظاّفحلا 4 /  هرکذت   » رد یبهذ   - 3

ثداوح 458» خیراّتلا   » رد ریثک  نبا   - 4

« یّطخ تاقبّطلا   » رد یکبس   - 5

«446 ظاّفحلا / تاقبط   » رد یطویس   - 6

«68 هّیندللا 1 /  بهاوملا  حرش   » رد یناقرز   - 7

میعنوبا تیاور   - 29

هراشا

هدمآ نینچ  یطویـس  لالج  زا  عماوجلا » عمج   » باتک رد  .تسا  هدروآ  هباحـصلا » هفرعم   » باتک رد  یناهفـصا  میعنوبا  ار  ثیدح  نیا 
ثیدح دیوگ « : یطویـس  نینچ  مه  (1) .تسا » هدرک  لقن  یلع  زا  هفرعملا »  » باـتک رد  میعنوبا  .اـهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » تسا
میعنوبا .اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  یلع -  زا  ینعی  وا -  زا  مهدزناش :

و راربألا » لزن   » و ءافتکالا »  » ياه باتک  زا  هفرعملا »  » باتک رد  ثیدح ، زا  میعنوبا  لقن  (2) .تسا » هدرک  تیاور  ار  نآ  هفرعملا »  » رد
، دمآ دهاوخ  هک  هدرک  لقن  ار  نآ  میتیلا » ردلا   » باتک رد  مه  ینامیلـس  نیّدلارون  .دـیآ و  یم  رب  زین  نیّبحملاهفحت »  » و اجنلا » حاتفم  »

.یلاعت هّللاءاش  نا 

ياه بقل  هرمز ي  رد  ار  شنادرهش »  » ثیدح ینعم  میعنوبا  نینچ  مه 

ص:96

.عماوجلا عمج  ( . 1 - 1
.یّطخ یلع  بقانم  یف  یلجلا  لوقلا  ( . 2 - 2
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نآ لاح  حرـش  رد  تسوا  نخـس  نتم  نیا  دشاب و  یم  نآ  دیدرت  نودب  تابثا  رب  یلیلد  نیا  تسا و  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
 : مالسلا هیلع  ماما 

هدننک ي نایامن  هدنفاکش و  اه ، باطخ  هحولرـس ي  اه ، شناد  اه و  تمکح  رهـش  ِرد  دوبعم ، بوبحم  مدرم ، رادتـسود  موق ، ياقآ  »
رد رتولج و  همه  زا  نامیا  شریذـپ  رد  نارگداد ، ماـما  ناراـکزیهرپ و  ّیلو  ناگدـننک ، تعاـطا  رون  ناـگتفای و  هر  مچرپ  اـه ، هراـشا 

، ناراـکزیهرپ ياوـشیپ  بلاـط ،  یبا  نب  ّیلع  رترب ، همه  زا  شناد  رد  رتـالاو و  همه  زا  يراـبدرب  رد  رترادـیاپ ، همه  زا  نیقی  مـکح و 
دنمدرخ رایسب  بلق  هدنراد ي  یتسرپ ، هناگی  ملع  ياه  ششخرد  هب  هدننک  هراشا  دیحوت ، ياه  تقیقح  زا  هدنهدربخ  نافراع ، تنیز 

، دـیزگ يرود  نوگانوگ  ياه  تنحم  زا  درک و  روک  ار  اه  هنتف  ياه  مشچ  رادافو ، نامیپ  اونـش و  شوگ  رگـشسرپ و  رایـسب  ناـبز  و 
« .دیـسارهن سک  چیه  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  درک ، بوکرـس  ار  ادخ  نید  رد  نشخ  نیقرام  راوخ و  ار  نیطـساق  دز ، بقع  ار  نیثکان 

(1)

شلاح حرش 

« یعفاّشلا بقانم   » رد يزار  رخف   - 1

«430 ثداوح : لماکلا :  » رد ریثا  نبا   - 2

« هفینح یبأ  دیناسم  لاجر  ءامسا   » رد یمزراوخ   - 3

«26 نایعألا 1 /  تایفو   » رد ناکّلخ  نبا   - 4

ثداوح 430» رصتخملا   » رد یبّویا  ءادفلاوبا   - 5

«430 ثداوح : مالسالا  لود   » و « 170 ربعلا 3 /   » و « 1092 ظافحلا 3 /  هرکذت   » رد یبهذ   - 6

«430 ثداوح : رصتخملاهمتت   » رد يدرو  نبا   - 7

«805  / 3 هدش ) پاچ  هاکشم  اب   ) هاکشملا لاجر  ءامسا   » رد يزیربت  بیطخ   - 8

ص:97

.61 ءایلوالا 1 /  هیلح  ( . 1 - 1
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«81 تایفولاب 7 /  یفاولا   » رد يدفص   - 9

ثداوح 430» نانجلا -  هآرم   » رد یعفای   - 10

«18 هیعفاّشلا 4 /  تاقبط   » رد یکبس   - 11

«474 هیعفاشلا 2 /  تاقبط   » رد يونسا   - 12

«423 ظاّفحلا / تاقبط   » رد یطویس   - 13

« رایخألا تاقبط  یف  راونألا  حقاول   » رد ینارعش   - 14

ثداوح 430» سیمخلا   » رد يرکب  راید   - 15

«31 للکملا / جاّتلا   » رد یجونق   - 16

« نیثّدحملا ناتسب   » رد يولهد   - 17

.دمآ دهاوخ  باتک  ياهدلج  رگید  رد  هک  نارگید  و 

هدنسیون روهشم و  ظفاح  یناهفصا ، نارهم  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  نب  دمحا  نب  هّللادبع  نب  دمحا  میعنوبا  ظفاح  : » دیوگ ناکلخ  نبا 
باتک دندرب و  هرهب  دنتفرگ و  سرد  وا  زا  تفرگ و  سرد  الـضف  زا  .دوب  هقث  ناظفاح  ناثّدحم و  ناگرزب  زا  ءایلوألا » هیلح   » باتک ي 
هدروآ ربعلا »  » باتک رد  (1)و  ...مدرک ».  لقن  نآ  زا  هک  دراد  مه  ناهفـصا » خـیرات   » باتک تسا و  اه  باـتک  نیرتهب  زا  وا  »ي  هیلح »

: تسا

يدنمـشزرا ياه  باتک  ...شنونف  رد  ثیدـح و  رد  يرگن  فرژ  ظفح و  اب  هارمه  دوب ، ایند  هناگی ي  شا  هبترمدـنلب  ياهدانـسا  رد  »
(2) .دنراد » ترهش  فلتخم  دالب  رد  هک  تشون 

یعفاش هیقف  رّفظم ، نبدمحا  تیاور   - 30

هراشا

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شدانـسا  اب  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح تشذگ ، یلزاغم  نبا  بقانملا »  » باتک زا  هک  هنوگ  نامه 
یهاوخ هاگآ  نآ  زا  زین  هدنیآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  ملس 

ص:98

.26 نایعالا 1 /  تایفو  ( . 1 - 1
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.170 ربغ 3 /  نم  ربخ  یف  ربعلا  ( . 2 - 2
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.یلاعت هّللاءاش  نا  دش ؛

شلاح حرش 

دنچ رد  یعفاـش » هیقف   » هب وا  فیـصوت  وا و  زا  یلزاـغم  نبا  ندرک  تـیاور  زا  وا  تلـالج  تسا (1) و  هدروآ  ار  شلاـح  حرـش  یبهذ 
.دوش یم  نایامن  بقانملا »  » باتک ياج 

يدروام نسحلاوبا  تیاور   - 31

هراشا

نبا .تسا  هدرک  تیاور  يدروام »  » هب فورعم  یعفاش ، يرـصب  بیبح  نبدّـمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا  نایـضاق ، گرزب  ار  ثیدـح  نیا 
: تسا هدروآ  بقانم  رد  بوشآ  رهش 

دزن دیاب  دهاوخ ، شناد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرَد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  عامجا  » 
نبا قیرط ، شـش  زا  یباـعج  یـضاق  قـیرط ، شـش  زا  هّطب  نبا  قـیرط ، تفه  زا  یفقث  میهاربا  قـیرط ، تشه  زا  دـمحا  .دـیایب » رد  نآ 

يرکس روصنموبا  يدروام و  یضاق  یناعمس و  نینچ  مه  قیرط و  ود  زا  نیعم  نب  ییحی  قیرط ، هس  زا  بیطخ  قیرط ، راهچ  زا  نیهاش 
(2) .دنا » هدرک  تیاور  ار  نآ 

شلاح حرش 

زا دادغب ، نکاس  هرصب و  مدرم  زا  يدروام »  » هب فورعم  يرصب  بیبح  نبدّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا  نایـضاق ، گرزب  : » یناعمـس  - 1
.دوب یعفاش  ناهیقف  ناگرزب 

اوشیپ وا  : » دیوگ ریثا  نبا   - 2(3) .دوب » هقث  ما و  هتـشون  ثیدح  وا  زا  دیوگ : بیطخ  .دراد  هریغ  هقف و  عورف  لوصا و  رد  ییاه  باتک 
؛ دراد فلتخم  مولع  رد  يدایز  ياه  باتک  دوب و 

ص:99

.ربغ نم  ربخ  یف  ربعلا  ( . 1 - 1
.34 بلاط 2 /  یبا  لآ  بقانم  ( . 2 - 2

.يدروام باسنألا  ( . 3 - 3
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ياهقف ناـگرزب  هتـسجرب و  ياـه  هرهچ  زا  : » ناـکلخ نبا   - 3(1) .درک » رمع  لاـس  شـش  داتـشه و  .تسا  يواـحلا »  » اـه نآ  زا  یکی 
بهذـم هب  وا  لماک  تفرعم  رّحبت و  هب  درک ، هعلاطم  ار  وا  باتک  هک  ره  .تسوا  زا  يواحلا »  » باتک دوب و  بهذـم  نابهگن  یعفاـش و 

هب تبسن  اوشیپ و  ریـسفت ، لوصا و  هقف و  رد  : » یبهذ  - 4(2) ...دوب ».  هدش  راذگاو  وا  هب  تواضق  يرایسب  ياهرهـش  رد  .داد  یهاوگ 
: یکبـس  - 6(4) ...تاـضق ».  نیرترواد  گرزب و  ياـیرد  دنمـشناد و  رایـسب  ياوـشیپ  : » یعفاـی  - 5(3) ...دوب ».  اـنیب  برع ، تاـیبدا 
رد هداشگ  یتسد  دوب ، تلالجاب  هبترمدنلب و  یماما  وا  ...هبترمدنلب  ردقلا و  لیلج  ياوشیپ  يواحلا ،»  » هدنسیون ي يدروام  نسحلاوبا  »

دناوخ و سرد  يرایـسب  ياه  لاس  دادغب  هرـصب و  رد  تفگ : قاحـساوبا  خیـش  .تشاد  اه  شناد  رگید  رد  یناوارف  یهاگآ  بهذم و 
ياه باـتک  تسا و  یعفاـش  گرزب  ياـهقف  زا  تفگ : بیطخ  دوب و  بهذـم  ظـفاح  دراد و  یناوارف  ياـه  باـتک  تاـیبدا ، هقف و  رد 

دوب و نایاوشیپ  زا  یکی  دوب ، هدـش  راذـگاو  وا  هب  تواـضق  روشک  لـک  رد  تفگ : دراد و  نآ  ریغ  هقف و  عورف  لوصا و  رد  يدّدـعتم 
 .« ...دوب شناد  زا  هتشر  ره  رد  ییوکین  ياه  هتشون  ياراد 

: تسا شیوخ  سفن  اب  شا  هدهاجم  تناید و  رگنایب  دروآ  یم  اینّدلا » نیّدلا و  بدا   » باتک رد  يدروام  هچ  نآ 

متـسناوت هچره  نارگید  ياه  باتک  زا  نآ  رد  .مدرک  فیلأت  یباتک  اه  عیب  ماسقا  رد  هکنیا  مباـی  یم  دوخ  دروم  رد  هک  ییاـهزیچ  زا  »
یم مدـیلاب و  یم  دوـخ  هب  نآ  زا  .دیـسر  ناـیاپ  هب  دـش و  لـماک  اـت  متفرگ  راـک  هب  ار  دوـخ  نهذ  مدیـشوک و  تخـس  مدروآ و  درِگ 

رد هک  دندیسرپ  یعیب  زا  دندمآ و  نم  شیپ  یبارعا  درم  ود  هک  مدوب  یسلجم  رد  .متسه  هتشر  نیا  رد  مدرم  نیرت  هاگآ  هک  متـشادنپ 
، دقع نآ  هک  دندوب  هداد  ماجنا  هیداب 

ص:100

ثداوح 450. خیراتلا  یف  لماکلا  ( . 1 - 1
.326 نایعألا 1 /  تایفو  ( . 2 - 2

.450 ثداوح : ربغ  نم  ربخ  یف  ربعلا  ( . 3 - 3
.450 ثداوح : نانجلا  هآرم  ( . 4 - 4
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ریز هب  رـس  .متـسناد  یمن  یخـساپ  مادـک  چـیه  يارب  هک  دوب  حرطم  نآ  دروم  رد  هلأسم  راهچ  هک  تشاد  دوخ  نمـض  رد  ییاـهطرش 
هکنآ لاح  و  يرادـن ، یخـساپ  میدرک  لاؤس  وت  زا  هچ  نآ  يارب  ایآ  دـنتفگ : هک  مدیـشیدنا  یم  رفن  ود  نآ  دوخ و  لاـح  هب  هتخادـنا ،

زا شناد  رد  مناتسود  زا  يرایسب  هک  دنتفر  یسک  دزن  سپـس  .دنتفر  شاب و  تکاس  دنتفگ : .هن  متفگ : یتسه ؟ هورگ  نیا  هدرکرس ي 
یم ار  وا  شناد  دـندوب و  دونـشخ  وا  خـساپ  زا  هک  یلاح  رد  .داد  يا  هدـننک  عناق  خـساپ  تعرـس  هب  دندیـسرپ ، وا  زا  دـندوب و  رترب  وا 

رد سفن  مامز  هک  دوب  فرژ  يا  هشیدـنا  زومآدـنپ و  یبیهن  دادـخر ، نآ  دـیوگ ): هک  اج  نآ  اـت   ) ...دنتـشگزاب وا  شیپ  زا  دـندوتس ،
.دش هدیشک  ریز  هب  شربارب  رد  يدنسپدوخ  لاب  راوخ و  شربارب 

(1) ...دوب ».  هقث  وا  دیوگ : بیطخ 

یقهیب رکبوبا  تیاور   - 32

هراشا

لیعامـسا هاضقلا ، خیـش  زا  یمزراوخ  یمـصاع  دمحا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  ظفاح ، ِدهاز  ِخیـش  ار ، ام  داد  ربخ  : » دیوگ مزراوخ  بطخا 
يوره دعـس  نبدّمحم  نبدّمحم  زا  يولع  دواد  نب  نیـسح  نبدّمحم  نسحلاوبا  زا  یقهیب  نیـسح  نبدمحا  رکبوبا  زا  ظعاو  دمحا  نب 

: تفگ هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعأ  زا  هیواعموبا  زا  يوره  تلصلاوبا  زا  يروباشین  نامحّرلادبع  نب  دّمحم  زا  ینارعش 

، رد نآ  دزن  دیاب  دـهاوخ  ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(2) .دیایب »

شلاح حرش 

« یعفاشلا بقانم   » رد يزار  رخف   - 1

«458 ثداوح : لماکلا   » رد ریثا  نبا   - 2

ص:101

.303 یکبس 3 /  زا  هیعفاّشلا » تاقبط  ( . » 1 - 1
.40 یمزراوخ /  ِبقانملا  ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 172 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_101_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_101_2
http://www.ghaemiyeh.com


«804 نادلبلا 1 /  مجعم   » رد يومح  توقای   - 3

«20 نایعألا 1 /  تایفو   » رد ناکلخ  نبا   - 4

«458 ثداوح : رصتخملا   » رد یبّویا  ءادفلاوبا   - 5

«458 ثداوح : رصتخملاهمتت   » رد يدرو  نبا   - 6

«458 ثداوح : مالسإلا -  لود   » و « 240 ربعلا 3 /   » و « 1132 ظاّفحلا 3 /  هرکذت   » رد یبهذ   - 7

«806  / 3 هاکشم ) اب  هدش  پاچ   ) هاکشملا لاجر  ءامسا   » رد يزیربت  بیطخ   - 8

«458 ثداوح : نانجلا  هآرم   » رد یعفای   - 9

«8 هیعفاّشلا 4 /  تاقبط   » رد یکبس   - 10

«198 هیعفاّشلا 1 /  تاقبط   » رد يونسا   - 118

ظاّفحلا 433» تاقبط   » رد یطویس   - 12

«23 هاقرملا 1 /   » رد يراق   - 13

«28 ریدقلا 1 /  ضیف   » رد يوانم   - 14

«33 بهاوملا 1 /  حرش   » رد یناقرز   - 15

« نیثّدحملا ناتسب   » رد يولهد   - 16

لّلکملا 28» جاّتلا   » رد یجونق   - 17

هدنـسب ناکلخ  نبا  هتفگ ي  هب  اج  نیا  رد  میا و  هدروآ  لیـصفت  هب  باتک  نیا  ياهدلج  یـضعب  رد  ار  وا  لاح  حرـش  .رگید  يدارفا  و 
: دیوگ هک  مینک  یم 

نارود و هناگی ي  روهشم ، ِگرزب  ظفاح  یعفاش و  هیقف  يدرجورسخ ، یقهیب  یسوم  نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  نیسح  نبدمحا  رکبوبا  »
فلتخم ياه  شناد  رد  دوب و  ثیدـح  رد  عیب  نب  هّللادـبعوبا  مکاح  باحـصا  ناگرزب  زا  دوخ و  نافیدر  مه  نایم  رد  نونف ، رد  اتکی 

نآ هب  تفرگ و  ار  وا  تـقو  هدـمع ي  ثیدـح  .درک  تفاـیرد  يزورم  يرمع  دّـمحم  نبرـصان  حـتفلاوبا  زا  ار  هـقف  دوـب ، وا  رب  نوزفا 
ثیدح اهروشک  رگید  ناسارخ و  رد  دوخ  نارود  ياملع  زا  درک و  ترفاسم  زاجح  قارع و  هب  نآ  نتفای  يارب  تفای و  ترهش 
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وا .دیـسر  ءزج  رازه  هب  شیاـه  فینـصت  دـش  هتفگ  هک  تشون  ییاـج  اـت  ثیدـح  دروـم  رد  دروآ و  يور  فیلأـت  هب  سپـس  دـینش و 
هرابرد نیمرحلا  ماما  .دوب  عناق  كدنا  هب  ایند  رد  ...دروآ و  درگ  دـلج  هد  رد  ار  یعفاش  ماما  ياه  هتفگ  نتم  هک  تسا  یـسک  نیتسخن 

نیرتشیب .دراد  ّتنم  یعفاش  رب  وا  هک  یقهیب  دمحا  زج  دراد ؛ ّتنم  وا  رب  یعفاش  هک  نیا  رگم  تسین  یبهذم  یعفاش  چـیه  دـیوگ : شا 
شور رب  .دـش  لـقتنم  اـج  نآ  هب  تفریذـپ و  دـش ، توـعد  روباـشین  هـب  شناد  شرتـسگ  يارب  .دـناسر  یعفاـش  بهذـم  هـب  ار  يراـی 

 .« ...دنتفرگ وا  زا  ار  ثیدح  ناگرزب ، زا  یهورگ  دوب و  ناگتشذگ 

يوحن نارشب  نبا  بلاغوبا  تیاور   - 33

هراشا

.یلاعت هّللاءاش  نا  تفای ؛ دیهاوخ  ار  نآ  زین  هدنیآ  رد  دیدرک و  هظحالم  ار  وا  تیاور  بقانملا »  » رد یلزاغم  نبا  نایب  زا 

شلاح حرش 

«462 ثداوح : ربعلا   » رد یبهذ   - 1

«11 هیفنحلا 2 /  تاقبط  یف  هیضملا  رهاوجلا   » رد یشرق   - 2

«462 ثداوح ؛ نانجلا  هآرم   » رد یعفای   - 3

« هّیفنحلا تاقبط  یف  هّینجلا  رامثألا   » رد يراق   - 4

.میدروآ ریط » ثیدح   » دلجم رد  ار  نآ  ام  و 

يدادغب بیطخ  تیاور   - 34

هراشا

يریمـص یلع  نب  نیـسح  ار  ام  داد  ربخ  : » دیوگ هک  اج  نآ  تسا ؛ هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  يدّدعتم  قرُط  زا  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدح
دّمحم نبرفعج  زا  یمرـضح  رفعجوبا  هّللادبع  نبدّـمحم  زا  نیـصحوبا  نب  دـمحا  نب  میهاربا  زا  یفریـص  یلع  نبدّـمحم  نبدـمحا  زا 

یم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  هیقف  دّمحموبا  يدادغب 
ار شناد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف

ص:103
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نبدمحا رکبوبا  زا  دهاش  هّللادبع  نبدّمحم  نب  هّللادبع  زا  یقیتع  دّـمحم  نبدـمحا  ارم  داد  ربخ  »(1) .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دـهاوخ ،
زا دهاجم  زا  شمعا  زا  انیبان  هیواعموبا ي  زا  هملـس  نبءاجر  زا  میلـس  نبدیزی  نبدمحا  نبدمحا  هّللادبعوبا  زا  ناّحط  هرزع  نب  هیوذاف 

: تفگ هک  ساّبع  نبا 

رَد نآ  دزن  دـیاب  دـهاوخ  ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تلـصلاوبا زا  يراـبنا  نامحّرلادـبع  نـب  مساـق  زا  یـضاق  ِمّرکم  رکبوـبا  زا  قزر  نبدـمحا  نبدّـمحم  درک  ثیدـح  ار  اـم  »(2) .دیایب »

یلـص ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  يوره  هرـسیم ي  نب  نامیلـس  نب  حلاص  نب  مالّـسلادبع 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ربخ ار  ام  : » دیوگ هک  اج  نآ  هدرک ؛ لقن  ار  نآ  مه  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  زا  رباج  ثیدـح  زا  (3)و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  »
نبدمحا زا  قاّقد  دمّـصلادبع  نبدّمحم  ّبیطلاوبا  زا  ناهفـصا  رد  يرقم  نبدّـمحم  رکبوبا  زا  ناولح  رد  يرکـسد  یلع  نب  ییحی  داد 

نبرباج مدینـش  تفگ : هک  نامهب  نب  نامحّرلادبع  زا  میثخ  نب  نامثع  نب  هّللادبع  زا  نافیـس  زا  قاّزرلادبع  زا  بتکم  رفعجوبا  هّللادبع 
ریما نیا  : » مدینش دوب ، هتفرگ  ار  یلع  تسد  هک  یلاح  رد  هّیبیدح  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هّللادبع 

.دراذگاو دنکن و  يرای  ار  وا  یـسک  ره  تسا  هتـسکشرس  دنک ، يرای  ار  وا  سک  ره  تسا  زوریپ  تسا ، ناراکدب  لتاق  ناراکوکین و 
« .دـیایب رَد  نآ  دزن  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دوـمرف - : هدرک  دـنلب  ار  ناشیادـص 
زا هّللادـبع  نبدّـمحم  نب  هّللادـبع  داد  ربخ  ار  ام  : » دـیوگ هدرک ، لـقن  ار  نآ  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامرورـس  ثیدـح  زا  (4)
زا ینادمه  میهاربا  نب  لیعامسا  زا  يدنک  ریشب  نب  ییحی  زا  بوقعی  نبدابع  زا  یمعثخ  صفح  نب  نیسح  رفعجوبا  زا  رّفظم  نبدّمحم 

زا قاحساوبا 

ص:104

.172  / 7 دادغب : خیرات  ( . 1 - 1
.348 دادغب 4 /  خیرات  ( . 2 - 2

.204 نامه 11 /  ( . 3 - 3
.377 نامه 2 /  ( . 4 - 4
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: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  یلع  زا  هرمض  نب  مصاع  زا  و  یلع ، زا  ثراح 

شیاه گرب  نایعیـش  شا و  هویم  نیـسح  نسح و  نآ و  هخاـش ي  یلع  هشیر و  نم  .دـیرفآ  تخرد  کـی  زا  ار  یلع  نم و  دـنوادخ  »
نآ دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  رهش  نآ  سک  ره  سپ  .تسا  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  و  دیآ ؟ نوریب  هزیکاپ  زج  هزیکاپ  زا  ایآ  .دنتـسه 

هنوگ نامه  دوش ؛ یم  هتسناد  مه  بلاط » یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  بقانم  یف  بلاطلا  هیافک   » باتک زا  تیاور ، نیا  (1)و  .دیایب » رَد 
.دمآ دهاوخ  هک 

لقن ار  نآ  ساّبع ، نبا  ثیدح  زا  هدمآ ، یباصو  هتـشون ي  ءافتکالا ،»  » باتک رد  هچ  نآ  ساسا  رب  مه  قرتفملا » قفتملا و   » باتک رد 
نم دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  ساّبع ) نبا  زا  ینعی   ) وا زا  : » تسا نینچ  نآ  نتم  هک  هدرک 

ار نآ  بیطخ  و  كردتـسملا »  » رد مکاح  .دـیایب  رَد  نآ  دزن  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش 
هک تسا  هدروآ  نیعم  نب  ییحی  زا  تیاور  نیدنچ  دادغب » خـیرات   » باتک رد  نینچ  مه  (2) .تسا » هدرک  لقن  قفّتملا » قرتفملا و   » رد

.یلاعت هّللاءاش  نا  دید ؛ یهاوخ  ار  اه  نآ  هدنیآ  رد  هک  تسا  ملعلاهنیدم »  » ثیدح نتسناد  حیحص  تباث و  رگ  نایامن 

شلاح حرش 

« يدادغبلا باسنألا   » رد یناعمس   - 1

«463 ثداوح : لماکلا   » رد ریثا  نبا   - 2

« هفینح یبأ  دیناسم  عماج  لاجر  ءامسا   » رد یمزراوخ   - 3

«27 نایعألا 1 /  تایفو   » رد ناکّلخ  نبا   - 4

«463 ثداوح : رصتخملا   » رد یبّویا  ءادفلاوبا   - 5

ص:105

.49 دادغب 11 /  خیرات  ( . 1 - 1
.یّطخ بیطخ  زا  قرتفملا  قّفتملا و  زا  لقن  هب  یباصو  زا  ءافتکالا  ( . 2 - 2
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«463 ثداوح : رصتخملا  همتت   » رد يدرو  نبا   - 6

.رگید ياه  باتک  و  « 253 ربعلا 3 /   » و « 1135 ظاّفحلا 3 /  هرکذت   » رد یبهذ   - 7

«87 نانجلا 3 /  هآرم   » رد یعفای   - 8

«29 هیعفاّشلا 4 /  تاقبط   » رد یکبس   - 9

«201 هیعفاّشلا 1 /  تاقبط   » رد يونسا   - 10

«434 ظاّفحلا /  تاقبط   » رد یطویس   - 11

«463 ثداوح : سیمخلا   » رد يرکب  راید   - 12

«29 ریدقلا 1 /  ضیف   » رد يوانم   - 13

«105 بهاوملا 1 /  حرش   » رد یناقرز   - 14

«246 هیعفاشلا 1 /  تاقبط   » رد هبهش  یضاق  نبا   - 15

« نیثّدحملا ناتسب   » رد يولهد   - 16

« لّلکملا جاّتلا   » رد یجونق   - 17

خیرات  » هدنسیون ي بیطخ ،»  » هب فورعم  يدادغب  تباث  نب  يدهم  نبدمحا  نب  تباث  نب  ّیلع  نبدمحا  رکبوبا  ظفاح  : » دیوگ یجونق 
؛ دوب هدنسب  ار  وا  تشادن ، ار  خیرات  باتک  زج  رگا  دوب و  رّحبتم  نادنمـشناد  ّتقد و  اب  ناظفاح  زا  .تسا  رگید  ییاه  باتک  و  دادغب »

.تشون باتک  دص  کی  هب  کیدزن  .تسا  هدرتسگ  یعالّطا  رگنایب  نآ  هک 

وا .تخومآ  نارگید  يربـط و  بیّطلاوـبا  یـضاق  یلماـحم و  نسحلاوـبا  زا  ار  هقف  .دوـش  فـصو  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  وا  لـضف 
زور رد  دش و  ّدلوتم  لاس 392  یناّثلا  يدامج  مراهچ  تسیب و  هبنـش  جنپ  زور  رد  .تخادرپ  خیرات  ثیدح و  هب  رتشیب  هک  دوب  یهیقف 
ایند زا  لاّوش  رد  دیوگ : یناعمـس  دـیامرف و  شتمحر  لاعتم  دـنوادخ  .تفر  ایند  زا  دادـغب  رد  لاس 463  هّجح ي  يذ  متفه  هبنـشود 

دوب و هدش  دنم  هرهب  رایسب  وا  زا  نوچ  تفرگ  شود  رب  ار  شا  هزانج  هک  دوب  یناسک  زا  يزاریش  قاحساوبا  خیـش  هک  مدینـش  تفر و 
ربلادبع نب  فسوی  ورمعوبا  دوب و  قرـشم  ظفاح  دوخ ، نارود  رد  وا  هک  تساه  یتفگـش  زا  .درک  یم  هعجارم  وا  هب  شیاه  باتک  رد 

ظفاح باعیتسا »  » باتک هدنسیون ي 

ص:106
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(1) ...دنتفر ».  ایند  زا  لاس  کی  رد  ود  ره  دوب و  برغم 

یبطرق ّربلادبع  نبا  تیاور   - 35

هراشا

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  : » تسا هدروآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  لاـح  حرـش  رد  ار  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح
(2) .دوش » دراو  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف هک  هدش  تیاور 

شلاح حرش 

« یبطرقلا باسنالا   » رد یناعمس   - 1

«348 نایعألا 2 /  تایفو   » رد ناکّلخ  نبا   - 2

«463 ثداوح : رصتخملا   » رد ءادفلاوبا   - 3

«463 ثداوح : رصتخملا  همتت   » رد يدرو  نبا   - 4

.رگید ياه  باتک  و  « 255 ربعلا 3 /   » و « 1128 ظاّفحلاهرکذت 3 /   » رد یبهذ   - 5

«463 ثداوح : نانجلا  هآرم   » رد یعفای   - 6

«463 ثداوح : رظانملا  هضور   » رد هنحش  نبا   - 7

« یّطخ ظاّفحلا -  تاقبط   » رد نیّدلارصان  نبا   - 8

ظاّفحلا 432» تاقبط   » رد یطویس   - 9

«126 بهاوملا 1 /  حرش   » رد یناقرز   - 10

« یّطخ ظاّفحلا -  مجارت   » رد یناشخدب   - 11

ص:107

.32 لّلکملا /  جاّتلا  ( . 1 - 1
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«153 لّلکملا /  جاّتلا   » رد یجونق   - 12

« نیثّدحملا ناتسب   » رد يولهد   - 13

نبا هب  فورعم  رمعوبا ، یـسلدنا ، يرمن  ّربلادبع  نبدّمحم  نب  هّللادبع  نب  فسوی  : » تسا نینچ  یناشخدب  دّمحم  ازریم  هتفگ  هصالخ 
.دوب ردـقلا  لیلج  گرزب و  لضاف و  یماما  وا  .تسا  ناـظفاح  و  تسا -  هدروآ  یبطرق  تبـسن  رد  ار  وا  ناـیاوشیپ -  زا  یکی  ّربلادـبع 

« .دنا هدرک  دای  وا  زا  ظاّفحلا » تاقبط   » رد نیّدلارصان  نبا  یبهذ و  .تفر  ایند  زا  لاس 463  رد  تشون و  ییاه  باتک 

یناجدنغ تیاور   - 36

نبا نخـس  رد  تسا و  هدرک  تیاور  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدح یناجدـنغ  یـسوم  نبدـمحا  نب  نسح  دّـمحموبا  دـمآ ، هک  هنوگ  نامه 
نآ رد  هک  میدروآ ؛ باسنألا » باتک   » زا لقن  هب  نیلقث » ثیدح   » دـلج رد  ار  یناجدـنغ  لاح  حرـش  زا  یـشخب  .دـیآ  یم  مه  یلزاغم 

261 ءابدألا 7 /  مجعم  نوچ  ییاه  باتک  رد  وا  ...دش » نکاس  طساو  رد  نایاپ  رد  دوب ، قودص  هقث ، حلاص ، یخیـش  وا  : » تسا هدـمآ 
.دراد لاح  حرش  مه  هاعولاهیغب 217  و 

یلزاغم نبا  تیاور   - 37

هراشا

نب مـیهاربا  درک  ثیدـح  ار  اـم  : » دــیوگ نـینچ  تـسا و  هدرک  تـیاور  یفلتخم  ياـهظفل  دّدــعتم و  ياـه  قـیرط  زا  ار  تـیاور  نـیا 
دهاجم زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  حلاص  نب  مالّـسلادبع  يوره ، تلـصلاوبا  زا  هلمر »  » رد يوره  میحّرلادبع  نبدّمحم  زا  نامحّرلادبع 

شناد سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا 
« .دوش دراو  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ  ار 

دمحا نبرّفظم  نبدمحا  نسحلاوبا  داد  ربخ  ار  ام  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  شیامرف 
هّللادبع دّمحموبا  امـش  هب  داد  ربخ  متفگ : وا  هب  .درک  رارقا  نآ  یتسرد  هب  وا  مدناوخ و  وا  رب  لاس 434  رد  نم  هک  یعفاش  هیقف  راّطع ،

نایفس زا  قاّزرلادبع  زا  دیزی  نب  هّللادبع  نبدمحا  زا  یفریص  نسح  نبرمع  زا  یطـساو » ظفاح  ءاقـسلا  نبا   » هب بّقلم  ینزم  نامثع  نب 
یلع يوزاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هک  هّللادبع  نبرباج  زا  نامهب  نب  نامحّرلادبع  زا  نامثع  نب  هّللادـبع  زا  يروث 

وا سک  ره  .دوش  یم  يرای  دـنک ، يرای  ار  وا  سک  ره  تسا ، نارفاک  لتاق  ناراکوکین و  ریما  نیا  : » دومرف دـنتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع 
هدرک و دنلب  ار  ناشیادص  سپس  .دوش » یمن  يرای  دنکن ، يرای  ار 
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« .دیایب رَد  نآ  ِدزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف :

زا هزاـجا ، اـب  زاّزب ، ناذاـش  نب  نسح  نبا  میهاربا  نبدـمحا  رکبوـبا  زا  جرف  نـب  ناـمثع  نبدـمحا  نبدّـمحم  بلاـطوبا  داد  ربـخ  ار  اـم 
نبا زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  يوره  حلاص  نب  مالّـسلادبع  زا  هّیطع  نبراّمع  نبدّمحم  رفعجوبا  زا  یمخل  دیمح  نبدّـمحم 

ار شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـفگ : هـک  ساـّبع 
.دیایب رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ،

نبدّمحم يدنغاب  زا  يدادغب  ِظفاح  یـسیع ، نب  یـسوم  نب  رّفظم  نب  دّمحم  نیـسحلاوبا  زا  نامثع  نبدـمحا  نبدّـمحم  داد  ربخ  ار  ام 
ادخ لوسر  تفگ : هک  یلع  زا  ریرج  زا  شردـپ  زا  رمع  نب  ّیلع  زا  یندـع  رمع  نب  صفح  زا  اّفـصم  نبدّـمحم  زا  نامیلـس  نبدّـمحم 

« .دش ناوتن  دراو  اه  هناخ  هب  اهرد  زا  زج  تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نبدمحا زا  هساد  نب  هّللادبع  نبدّمحم  هّللادبع  وبا  زا  دمآ  طساو  رد  ام  دزن  هک  يرصب  راّیـس  نبرهاط  نبدیز  روصنموبا  داد  ربخ  ار  ام 
نبا زا  دـهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  حـلاص  نب  مالّـسلادبع  زا  ساّبع  نب  نسح  نبدّـمحم  زا  لـیقم  نبدـمحا  نبرکب  زا  هّللادـیبع 

ار شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـفگ : هـک  ساـّبع 
.دیایب رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ 

رد درک ، ءالما  ام  رب  رهش  عماج  دجـسم  رد  دمآ و  ام  دزن  طساو  هب  هک  یناهفـصا  هّللادبع  نبدّمحم  نب  لضف  مساقلاوبا  داد  ربخ  ار  ام 
ساّبعلاوبا زا  روباشین  رد  یفریـص  ناذاش  نب  لضف  نب  یـسوم  نبدّـمحم  دیعـسوبا  زا  راـهچ  یـس و  دـص و  راـهچ  لاـس  ناـضمر  هاـم 

هک ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  حلاص  نب  مالّـسلادبع  زا  يوره  میحّرلادـبع  نبدّـمحم  زا  مصا  بوقعی  نبدّـمحم 
دزن دیاب  دهاوخ  ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :

« .دیایب رَد  نآ 

یسیع نبدّمحم  زا  يرقم  دّمحم  نب  یلع  زا  یشیرق  تلـص  نبدّمحم  نبدمحا  نسحلاوبا  زا  یـسوم  نبدمحا  نب  نسح  داد  ربخ  ار  ام 
زا زاّزب  هبعش ي  نب 
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هّللادبع نبرباج  مدینـش  تفگ : هک  نامحّرلادـبع  زا  نامثع  نب  هّللادـبع  زا  رّمعم  زا  قاّزرلادـبع  زا  بّدؤم  دـیزی  نب  هّللادـبع  نبدـمحا 
ار بلاط  یبا  نب  ّیلع  يوزاب  هک  یلاح  رد  دومرف - : یم  هّیبیدح  زور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ : يراصنا 

یب دـهن  روای  یب  ار  وا  هک  ره  دوش  یم  يرای  دـنک ، يرای  ار  وا  سک  ره  تسا ، ناراک  هانگ  لتاق  ناراـکوکین و  ریما  نیا  دوب : هتفرگ 
نآ دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : هدرک ، دنلب  ار  ناشیادص  سپـس  .دنام  یم  روای 

.دیایب رد 

نب میهاربا  رهاطوبا  هک  داد  نم  هب  ار  شتیاور  هزاجا ي  هک  هچ  نآ  نمـض   - يوحن لهـس  نبدمحا  نبدّـمحم  بلاغوبا  داد  ربخ  ار  ام 
لاس رد  یـسیع  نبدّمحم  نبدمحا  زا  بلطملا  نب ] هّللادیبع  نبدّمحم  نب [  هّللادیبع  نبدّـمحم  زا  درک  ثیدـح  ناشیارب  ییحی  نبرمع 
نب ّیلع  نسحلاوبا  زا  راهچ  لهچ و  تسیود و  لاس  رد  هرـصب  رد  راّفـص  یقحال  ملـسم  نبرمع  نب  هّللادبع  نبدّمحم  زا  هد  دـصیس و 

زا نیسح  شردپ  زا  نیسحلا  نب  ّیلع  شّدج  زا  شردپ  زا  دّمحم  نبرفعج  شردپ  زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف : هک  اضّرلا  یـسوم 
وت مشناد و  رهش  نم  یلع ! يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ 

(1) .دسر » یم  رد  نآ  لباقم  زا  زج  رهش  نآ  هب  هک  دنک  اعّدا  سک  ره  هتفگ  غورد  یتسه ، نآ ] رد [ 

شلاح حرش 

ياهدلج یـضعب  رد  هک  هنوگ  نامه  .دـنا  هدوتـس  رایـسب  ار  وا  دـنا و  هدروآ  ار  شلاح  حرـش  ّتنـس  لها  ياملع  ناگرزب  زا  یهورگ 
تایفولاب یفاولا  ، 71 راّجن 4 /  نبا  زا  دادغب  خیرات  لیذ  یباّلج ، باسنألا -  زا  دـنترابع  وا  لاح  حرـش  عبانم  زا  یخرب  .میدروآ  باتک 

.380 هبقنملا 1 /  ریصبت  ، 319 باسنألا 1 /  یف  بابللا  133 و   / 22
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یلزاغم 85-80. نبا  بقانم  ( . 1 - 1
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یناعمس رّفظموبا  تیاور   - 38

هراشا

سک ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  عامجا  : » دیوگ بوشآ  رهـش  نبا 
.دیایب رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ  ار  شناد 

زا نیهاـش  نبا  قیرط ، شـش  زا  یباـعج  یـضاق  قیرط ، شـش  زا  هطب  نبا  قیرط ، تفه  زا  یقفث  میهاربا  قیرط ، تشه  زا  ار  نآ  دـمحا 
.دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  قیرط  ود  زا  نیعم  نب  ییحی  قیرط و  هس  زا  یخیرات  بیطخ  قیرطراهچ ،

(1) .دنا » هدرک  تیاور  ار  نآ  يرکس  روصنموبا  يدروام و  یضاق  یناعمس و  نینچ  مه 

شلاح حرش 

« روباشین خیرات  قایس   » رد یسراف  رفاغلادبع   - 1

« یناعمس باسنألا :  » رد یناعمس   - 2

«118 نیودتلا 4 /   » رد یعفار   - 3

« نایعألا تایفو   » رد ناکّلخ  نبا   - 4

ثداوح 489» مالسالا  لود   » و ثداوح 489 » ربعلا   » رد یبهذ   - 5

ثداوح 489» نانجلا  هآرم   » رد یعفای   - 6

«330 هیعفاّشلا 5 /  تاقبط   » رد یکبس   - 7

«29 هیعفاّشلا 2 /  تاقبط   » رد يونسا   - 8

«381  / 1 هیعفاّشلا -  تاقبط   » رد هبهش  یضاق  نبا   - 9

«339 نیرّسفملا 2 /  تاقبط   » رد يدواد   - 10

.رگید يدارفا  و 

ات دناوخ  هقف  هفینحوبا  بهذم  رب  شردـپ  دزن  رّفظموبا ، یمیمت ، یناعمـس  دّـمحم  نبروصنم  : » تسا نینچ  یعفار  هتفگ ي  هصالخ ي 
دراو سپس  دش ، دمآرس  نآ  رد 
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ییوکین هب  هک  دمآ  شیپ  یثحب  لماّشلا »  » هدنسیون ي غاّبص  نبرـصنوبا  وا و  نایم  درک و  تاقالم  يزاریـش  قاحـساوبا  اب  دش و  دادغب 
.دروآ يور  یعفاش  بهذم  هب  سپس  .تفگ  نخس  نآ  رد 

: دیوگ روباشین  خیرات  قایس  رد  یسراف  لیعامسا  نبرفاغلادبع  نسحلاوبا 

.دوب ییاسراپ  شناد و  نادناخ  زا  شیوخ و  نارود  هناگی  شور ، تلیضف و  رد  یناعمس  رّفظملاوبا 

داتشه دصراهچ و  لاس  .تشون  يروهشم  ياه  باتک  یفالتخا  لئاسم  هرابرد ي  درک و  فیلأت  دلج  هس  رد  يریـسفت  رّفظملاوبا  ماما 
.تفر ایند  زا  هن  و 

یقهیب یلعوبا  تیاور   - 39

هراشا

ثیدـح یقهیب  نیـسح  نبدـمحا  نب  لیعامـسا  یلعوبا  یتسناد ، مزراوخ ، ءاـبطخ  بطخا  بقاـنملا »  » تراـبع زا  رتشیپ ، هک  هنوگ  نآ 
.تسا هدرک  تیاور  ار  ملعلاهنیدم » »

شلاح حرش 

«507 ثداوح : لماکلا   » رد ریثا  نبا   - 1

«507 ثداوح : رصتخملا   » رد ءادفلاوبا   - 2

«507 ثداوح : رصتخملا  همتت   » رد يدرو  نبا   - 3

« یّطخ یطسولا  هیعفاّشلا  تاقبط   » رد یکبس   - 4

«200 هیعفاّشلا 1 /  تاقبط   » رد يونسا   - 5

«507 ثداوح : رظانملا  هضور   » رد هنحش  نبا   - 6

لاس رد  .تسا  ماـما  دـنزرف  ماـما و  یقهیب  رکبوبا  نب  یلعوبا  یلع ، نب  نیـسح  نبدـمحا  نب  لیعامـسا  : » دـیوگ ریثا  نبا  .ناـنآ  ریغ  و 
« .دراد يروهشم  رایسب و  ياه  باتک  شردپ  .تفر  ایند  زا  قهیب  رهش  رد  دش و  ّدلوتم  تشه  تسیب  دصراهچ و 
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یملید هیوریش  تیاور   - 40

هراشا

(1) .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دنک یم  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  نیا 

شلاح حرش 

«85 نیوّدتلا 3 /   » رد یعفار   - 1

.رگید ياه  باتک  و  « 18 ربعلا 4 /   » و « 1259 ظاّفحلا 4 /  هرکذت   » رد یبهذ   - 2

«509 ثداوح : نانجلا  هآرم   » رد یعفای   - 3

«104 هیعفاّشلا 2 /  تاقبط   » رد يونسا   - 4

«111 هیعفاّشلا 7 /  تاقبط   » رد یکبس   - 5

«292  / 1 هّیعفاّشلا -  تاقبط   » رد هبهش  یضاق  نبا   - 6

ظاّفحلا 457» تاقبط   » رد یطویس   - 7

«28 ریدقلا 1 /  ضیف   » رد يوانم   - 8

.یلاعت هّللاءاش  نا  دید ؛ دیهاوخ  هدنیآ  رد  ار  وا  لّصفم  لاح  حرش  .رگید  يدارفا  و 

نایاناد گرزب و  نادنمشناد  دزن  ترهش  رابتعا و  هجرد ي  نیرتالاب  ياراد  سودرفلا »  » باتک هک  تسین  هدیشوپ  نادنمـشناد  رب  هّتبلا 
.دشاب یم  رابخا  ثیدح و 

بیرغ حیحص و  ياه  ثیدح  نایم  زا  ار  شیاه  ثیدح  هک  تسا  هدروآ  باتک  همّدقم ي  رد  یملید ، شا ، هدنـسیون  هک  هنوگ  نامه 
.دراد حیرصت  تسا ، یگتخاس  ياه  غورد  زا  یلاخ  شباتک  هکنیا  رب  تسا و  هدیزگرب  درف  و 

ینادمه یلع  دّیس  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هداد  رارق  شیاتـس  دروم  سودرفلا » دنـسم   » رد ار  باتک  نیا  نأش  يرترب و  مه  شدنزرف  و 
.دینک هعجارم  .تسا  هدرک  نینچ  سودرفلا » هضور   » باتک رد 

ص:113
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یمصاع تیاور   - 41

هیلع مدآ  نامردـپ ، ياـه  تهابـش  رکذ  : » دـنک یم  تیاور  نینچ  یتأ » لـه  هروس  ریـسفت  یف  یتـفلا  نیز   » باـتک رد  ار  ثیدـح  نیا 
لوط گنرد و  رد  مود : تنیط ، شنیرفآ و  رد  لوا : تشاد ، تهابش  مالسلا  هیلع  یـضترم  اب  دروم  هد  رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  مالـسلا ؛ 

، یکریز يدـنمدرخ و  رد  مشـش : تمکح ، شناد و  رد  مجنپ : تعلخ ، جاودزا و  رد  مراـهچ : رـسمه ، نیـشن و  مه  رد  موـس : ناـمز ،
: مهن تفلاخم ، نانمشد و  رد  متشه : تفالخ ، نامرف و  رد  متفه :

« .نادناخ نادنزرف و  رد  مهد : ّتیصو و  گرم ، رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  مدآ  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  تمکح ، ملع و  رد  تهابش  اّما  : » دیوگ

ار هچ  نآ  دننک و  یمن  یچیپرـس  دنوادخ  نامرف  زا  هک  ار  یناگدـنب  داد  يرترب  شناد  اب  سپ  . (1) تخومآ » مدآ  هب  ار  ءامـسا  مامت  »
نادان دنمـشناد  ینادان و  شناد  هک  هنوگ  نامه  .تفای  وا  يارب  ندرک  هدجـس  یگتـسیاش  ور  نیا  زا  دنهد ؛ یم  ماجنا  دـنوش ، یم  رما 
شناد اـب  هک  یـسک  لاـح  تسا  نینچ  نیا  تفرگن و  رارق  تسدریز  دوب ، هدـش  هداد  يرترب  شناد  اـب  هک  مدآ  نینچ  مه  ددرگ ، یمن 

هجرد ي زا  دـباع  تسا  نکمم  نوچ  دریگ ، رارق  تسد  ریز  هک  تسا  نکمم  هتفای  يرترب  تدابع  اب  هک  یـسک  اّما  .تسا  هتفای  يرترب 
نیا رد  هک  دنک  یتسس  یشوپ  مشچ  تلفغ و  يور  زا  یگدنب  رد  ای  دنادرگرب  ور  نآ  زا  دنک و  اهر  ار  نآ  رگا  دنک ؛ طوقـس  تدابع 

دنمشناد رادید  هب  دنبای و  یمن  يرترب  وا  رب  دبای و  یم  يرترب  شناد  اب  ملاع ) : ) تسا هدش  هتفگ  اذل  دزیر و  یم  ورف  وا  لضف  تروص 
تـسا تسردان  دوش و  فیـصوت  ملاع  ملع و  هب  دـنوادخ  هک  تسا  بجاو  تباـب  نیا  زا  دور و  یمن  یـسک  رادـید  هب  وا  دـنور و  یم 

وت هب  یتـسناد  یمن  هچ  نآ  و  : » دوـمرف داـهن و  ّتنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربماـیپ  رب  اذـل  دـباع و  تداـبع و  هب  وا  فیـصوت 
رگید لـباقم  رد  تـشاد ، گرزب  رایـسب  ار  وا  هـب  شناد  شــشخب  سپ  . (2) دوب » گرزب  رایـسب  وت  رب  دـنوادخ  شـشخب  تخوـمآ و 

زا هک  هچ  نآ  قالخا و  اه و  تلصخ  زا  دومرف  اطع  وا  هب  هک  ییاه  تلیضف 

ص:114

«. اهّلک ءامسألا  مدآ  َمَّلَع  و  « ؛ 31 هرقب /  ( . 1 - 1
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.دوشگ شیارب  اهروشک  اه و  نیمزرس 

یلص ربمایپ  ور  نیا  زا  .نیشیپ و  يافلخ  زج  تّما  مامت  رب  تمکح  شناد و  هب  تفای  يرترب  مالـسلا ،  هیلع  یـضترم  تسا  نینچ  مه  و 
زا ثیدح  رد  و  .يدـش » هتـشابنا  تمکح  شناد و  زا  یلع ! ای  : » دومرف فیـصوت  نینچ  تفـص  ود  نیا  هب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ناشیا يوس  هب  ناهاگرحـس  دوب ، هملـس  ّما  لزنم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یبش  : » هک تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یـضترم 
یلاح رد  دندمآ  نوریب  دجسم  دصق  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  هداتـسیا  هناخ  رد  رب  ساّبع  نب  هّللادبع  مدید  متفر ،

.میدوب ناشیا  پچ  تمس  رد  ساّبع  نبا  تسار و  تمس  رد  نم  هک 

؟ تسیچ وت  رب  دنوادخ  تمعن  نیتسخن  یلع  ای  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.دینادرگ وکین  ارم  شنیرفآ  دیرفآ و  ارم  هک  نیا  مدرک : ضرع 

.دیناسانش نم  هب  ار  شدوخ  هک  نیا  مدرک : ضرع  زیچ ؟ هچ  سپس  دومرف :

هللا یلص  ربمایپ  سپ  .دیناوت (1) یمن  ندرمش  ار  اه  نآ  دیرامشب ، ار  دنوادخ  ياه  تمعن  رگا  مدرک : ضرع  زیچ ؟ هچ  سپـس  دومرف :
« .يا هدش  هتشابنا  تمکح  شناد و  زا  یلع  ای  دومرف : هدز  ما  هناش  رب  ملس  هلآ و  هیلع و 

هناخ نم  : » تسا تایاور  یضعب  رد  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تهج  نیا  زا  و 
« .تسا نآ  رَد  یلع  متمکح و  ي 

رب ثیدـح  مدینـش  یم  هک  یلاح  رد  دجـسم  رد  هک  درک  ثیدـح  ارم  يزار  دیعـسوبا  تفگ : داد و  ربخارم  دـمحا  نبدّـمحم  مداتـسا 
نب ّیلع  زا  ءاّرف  بهو  نب  نامیلس  نبدواد  دمحاوبا  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ : دش ، هدناوخ  ینیوزق  هیورهم ي  نبدّمحم  نب  نسحلاوبا 

زا نیـسحلا  نب  ّیلع  ناشردپ  زا  یلع  نبدّمحم  ناشردپ  زا  دّـمحم  نبرفعج  ناشردـپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  ناشردـپ  زا  اضّرلا  یـسوم 
مشناد و رهش  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناشردپ  زا  یلع  نب  نیسح  ناشردپ 

.دیایب رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ  ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع 
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«. اهوصحت هّللا ال  همعن  اوّدعت  نا  و  « ؛ 18 لحن / ( . 1 - 1
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« .ّلج ّزع و  هّللاءاش  نا  دروآ ؛ میهاوخ  یضترملا » صیاصخ   » لصف رد  هک  دراد  مه  يرگید  ياه  لقن  ثیدح  نیا 

: تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  مالسلا »  هیلع  دیألا  يذ  دواد  هباشم  رکذ   » شخب رد  و 

؛ تسا باطخلا  لصف  تفـص  متـشه  ...تسا و  هدش  عقاو  يدننامه  دروم  تشه  رد  مالـسلا  هیلع  یـضترم  مالـسلا و  هیلع  دواد  نایم  »
لصف هک  مالسلا  هیلع  یـضترم  تسا  نینچ  مه  (1) و  ...میداد » وا  هب  باطخلا  لصف  تمکح و  : » تسا لاعتم  دـنوادخ  شیاـمرف  نیا 

رد زین  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » میدروآ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شنخـس  ینعم  رد  هک  ، تسا هدـش  هداد  وا  هب  باطخلا 
« .وا تواضق  لصف 

« همکحلاراد باب  ملعلاهنیدـم و  باب   » اه ماـن  نآ  زا  یکی  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا »  هیلع  ماـمالا  ءامـسا   » شخب رد  ار  نآ  نینچ  مه 
رمع نب  صفحوبا  هک  ییاهزیچ  زا  تفگ : هکایرک  زوبا  نبدّـمحم  داد  ربخ  ار  ام  سپ  ملعلا ، هنیدـم  باب  اـّما  : » دـیوگ سپـس  تسا و 

هیواعموبا زا  يوره  تلـصلاوبا  زا  لضف  نب  ساّبع  زا  داد  ربخ  ار  ام  قاحـسا  نبرکبوبا  تفگ : هک  تسا  نیا  داد  ار  شتیاور  هزاـجا ي 
: تفگ هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا 

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ییانس میکح  دییأت   - 42

هراشا

لسرم تروص  هب  ار  ثیدح  هقیرّطلا » هعیرشلا و  هقیقحلا و  هقیدح   » باتک رد  ییانس ،» میکح   » هب روهـشم  مدآ ، نبدودجم  دجملاوبا 
: دیوگ نینچ  هدرک ، لقن  مّلسم 

نیرجاهم و رورـس  رکـشل ، زوریپ  راّرف ، ریغ  راّرک و  زرابم  نآ  نیـسح ، نسح و  ردـپ  ربماـیپ ، يومعرـسپ  لوتب و  رـسمه  بقاـنم  رد  » 
نآ تسا ، هدز  گـنچ  مکحتـسم  نامـسیر  هب  دراد  تسود  ار  یلع  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  راـصنا ،

اهنت امش  یلو  : » تسا هداتسرف  ورف  شنأش  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  سک 
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«. باطخلا لصف  همکحلا و  هانیتآ  و  « ؛ 20 ص /  ( . 1 - 1
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  (1) و  دنهد » یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  زامن  هک  دنتسه  یناسک  شربمایپ و  دنوادخ و 
تـسا یـسوم  هب  نوراه  هاگیاج  دننام  نم  هب  تبـسن  وت  هاگیاج  یلع ! يا  دومرف : تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف : ملس 
یـسک اب  نک  ینمـشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  ار  سک  ره  رادب  تسود  اراگدرورپ ! دومرف : تسین و  يربمایپ  نم  زا  دـعب  هکنیا  زج 

الوم نم  سک  ره  دومرف : درکن و  يرای  ار  وا  هک  سک  نآ  امرفم  يرای  درک و  يرای  ار  وا  سک  ره  هد  يرای  دنک و  ینمشد  وا  اب  هک 
: دومرف دش ، دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هشیاع  تفگ : هّللادبع  نبرباج  تسوا و  تسرپرس  یلع  سپ  میوا  تسرپرس  و 

تیب ود  تشادرب و  رـس  سپـس  تخادـنا  ریز  هب  رـس  یکدـنا  ییوگ ؟ یم  هچ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  هرابرد ي  هشیاـع ! يا 
دوش هدز  کحم  رب  الط  هک  یتقو  تفگ : رعش 

هدید ودب  فرش  سی  لآ  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  حدم  رد  هقیقحلا » هقیدح   » باتک رد  و 

شلاح حرش 

«595 سدقلا : تارضح  نم  سنألا  تاحفن   » رد یماج  نامحّرلادبع   - 1

«106 ءارعشلا : هرکذت   » رد يدنقرمس  هاش  تلود   - 2

« یّطخ لسالسلا -  عماج   » رد یناشخدب  نیّدلادجم   - 3

ص:117

«. نوعکار مه  هاکّزلا و  نوتؤی  هالّصلا و  نومیقی  نیّذلا  اونمآ  نیّذلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  /. » هدئام 55 ( . 1 - 1
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...نارگید و 

نیرتـالاو زا  تسا و  رادروخرب  ّتیلوبقم  زا  ناـنآ  دزن  هک  هدروآ  رامـش  هب  ّتنـس  لـها  ناـگرزب  زا  هفحتلا »  » باـتک رد  ار  وا  يوـلهد 
یهاوگ هب  ار  وا  زا  يرعـش  زیزعلا ،» حـتف   » مان هب  شریـسفت  رد  ...تسا و  هدرک  عمج  تقیرط  تعیرـش و  نایم  هک  هتـسناد  ناشناگرزب 

.تسا هدومن  نیقّقحملا » ضعب   » هب ریبعت  وا  زا  هتفرگ و 

یباتک همان » يرخف   » هب فورعم  هقیرطلا  هعیرـش  هقیقحلا و  هقیدـح  : » تسا هدرک  داـی  وا  باـتک  زا  نینچ  نیا  یبلچ  بتاـک  نینچ  مه 
يارب فیفخ  رحب  رد  ار  نآ  .دـشاب  یم  لاس 525  ياّفوتم  ییانس ، میکح  هب  روهـشم  مدآ ، دنزرف  دّمحم  دجموبا  زا  موظنم  یـسراف و 

يرترب ربمایپ و  شیاتـس  دـنوادخ و  نخـس  دـیحوت و  رد  باب  تسیب  ياراد  هک  تسا  هدروآرد  مظن  هب  ینیکتکبـس  يونوق  هاش  مارهب 
رـشب و تفـص  فّوصت و  بلق و  قشع و  ملع و  لـقع و  و  یعفاـش ، هفینحوـبا و  ماـما  ود  دیهـش و  دّیـس  ود  يرترب  اـفلخ و  هباـحص و 
اه و تمکح  هاش و  تلود  شرسپ  هاش و  مارهب  حدم  راهب و  كالفا و  تعنص  توهش و  تمکح و  تلفغ و  رد  نتفرورف  یلاسنهک و 

(1) .دش » غراف  نآ  ندورس  زا  لاس 524  رد  .دشاب  یم  اه  لثم 

یملید رادرهش  تیاور   - 43

هراشا

رد شردپ  هک  ار  ییاه  ثیدح  دنـس  باتک  نیا  رد  وا  .تسا  هدرک  تیاور  سودرفلا ،» دنـسم  ، » شباتک رد  ار  ملعلاهنیدـم »  » ثیدـح
.تسا هدرک  رکذ  هدروآ ، سودرفلا »  » باتک

: دیوگ ریدقلا » ضیف   » باتک رد  يوانم 

هدیمان باهشلا » باتک  یلع  جرخملا  باطخلا  روثأم   » هب هک  ما  هدرب  راک  هب  یملید  سودرفلا » دنسم   » يارب ار  رف »  » يراصتخا تمالع 
فورح بیترت  هب  شیاهدانـسا و  فذح  اب  هک  تسا  یملید  عاجـشوبا  مالـسالا  دامع  ماما  هتـشون ي  سودرفلا »  » باتک تسا و  هدش 

نایوار مان  ياج  هب  ددرگ و  ناسآ  شندرک  ظفح  ات  هدرک  فیلأت  ار  نآ 

ص:118

.645 نونظلا /  فشک  ( . 1 - 1
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، شدـنزرف زا  باتک ، نآ  دنـسُم  دـش و  هتفگ  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  .دوش ) رـصتخم  باـتک  اـت   ) درب راـک  هب  يزمر  فورح  ثیداـحا 
هیفیک هفرعم  یف  ههبشلا  هنابإ   » ار نآ  هدروآ و  شلیذ  رد  ار  ثیدح  ره  دنس  هک  تسا ، ناظفاح  ِگرزب  هیوریش ، نبرادرهش  روصنموبا 

رد ملعلاهنیدـم )  ) ثیدـح ندرک  تیاور  دروم  رد  .تسا (1) هدـیمان  فورحلا » تاـمالع  نم  سودرفلا  باـتک  یف  اـم  یلع  فوـقولا 
.میدرک دای  نیا  زا  شیپ  وا  ردپ  طّسوت  سودرفلا »  » باتک

شلاح حرش 

«558 ثداوح : ربعلا   » رد یبهذ   - 1

«229 هیعفاّشلا 4 /  تاقبط   » رد یکبس   - 2

«105 هیعفاشلا 2 /  تاقبط   » رد يونسا   - 3

«324 هیعفاشلا 1 /  تاقبط   » رد هبهش  یضاق  نبا   - 4

« نیثّدحملا ناتسب   » رد يولهد   - 5

.تسا هدرک  فیصوت  ناظفاح » ِگرزب   » هب ار  وا  يوانم  هک  میتفگ  مه  رتشیپ 

یناعمس دییأت   - 44

هراشا

: دیوگ یم  نینچ  یناعمس 

و ملعلا » هنیدم  باب   » دنزرف نانآ  نیتسخن  .دندش  هتخانش  وروهـشم  دیهـشلا »  » مان هب  دندش  هتـشک  هک  فورعم  نادنمـشنادزا  یهورگ 
(2) ...دوب ».  هّللادبعوبا  شا  هینُک  هک  تسا  تشهب  ِلها  ناناوج  رورس  یلع  نب  نیسح  دیهش  دنزرف  دیهش  ادخ  لوسر  هناحیر 

شلاح حرش 

« یناعمس بابللا   » و « 562 ثداوح : لماکلا   » رد ریثا  نبا   - 1

.تسا یّطخ  هک  شخیرات  باتک  رد  راّجن  نب  بحم   - 2

ص:119

.28 ریدقلا 1 /  ضیف  ( . 1 - 1
.دیهّشلا باسنألا  ( . 2 - 2
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«301 نایعألا 1 /  تایفو   » رد ناکّلخ  نبا   - 3

«562 ثداوح : رصتخملا   » رد ءادفلاوبا   - 4

«562 ثداوح : رصتخملا  همتت   » رد يدرو  نبا   - 5

«178 ربعلا 4 /   » و « 1316 ظاّفحلا 4 /  هرکذت   » رد یبهذ   - 6

«371 نانجلا 4 /  هآرم   » رد یعفای   - 7

«180 هیعفاّشلا 7 /  تاقبط   » رد یکبس   - 8

«55 هیعفاّشلا 2 /  تاقبط   » رد يونسا   - 9

ظاّفحلا 471» تاقبط   » رد یطویس   - 10

«562 ثداوح : سیمخلا   » رد يرکب  راید   - 11

لّلکملا 76» جاّتلا   » رد یجونق   - 12

.نارگید و 

یمیمت میرکلادبعدعـسوبا  مالـسا ، جات  هماّلع ، هتـسجرب ، ظفاح  یناعمـس : : » تسا نینچ  ظاّفحلا » هرکذت   » رد یبهذ  مالک  هصالخ ي 
وا .درک  رفس  تسدرود  ياهروشک  هب  دش و  ّدلوتم  شش  دصناپ و  لاس  نابعـش  هام  رد  .تسا  ییاه  باتک  بحاص  يزورم ، یناعمس 

.تشون ثیدح  يرایـسب  دارفا  زا  درک و  ءالما  هظعوم و  داد ، اوتف  دناوخ ، سرد  .تشون  یم  ابیز  تعرـس و  اب  دوب ، هدیمهف  شوهاب و 
رایـسب تاظوفحم  اب  تبحـص و  شوخ  وکین ، راتفر  نید ، رد  ور  هنایم  دایز ، ياه  ترفاسم  ياراد  تّجح ، ظـفاح ، ناـنیمطا ، دروم  وا 

.دوب

نآ هب  یـسک  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنـسر و  یم  رفن  رازه  تفه  هب  شیاهداتـسا  تـفگ : یم  هـک  مدینـش  یـسک  زا  دـیوگ : راّـجن  نـبا 
ترفاسم ياراد  ظفاح ، تشاد ، فیرظ  فیطل و  ياه  یخوش  .تسا  رایـسب  ياهدانـسا  اب  رابرپ  حـیلم و  شیاه  هتـشون  .تسا  هدیـسرن 

لقن ثیدـح  وا  زا  یهورگ  .دندینـش  ثیدـح  وا  زا  شنافیدر  مه  ناداتـسا و  .دوب  قداص  رایـسب  نید و  رد  نانیمطا  دروم  دایز ، ياه 
.دندرک

« .تشاد لاس  شش  هاجنپ و  هک  یلاح  رد  تفر ، ایند  زا  ورم  رد  ود  تصش و  دصناپ و  لاس  لّوألا  عیبر  هام  رد 

ص:120
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یمزراوخ بیطخ  تیاور   - 45

هراشا

هیلع یلع  ياـه  بقل  رد  یمزراوخ ، بیطخ  مزراوخ و  بطخا  هب  فورعم  یّکم  یمزراوـخ  قاحـسا  نبدـمحا  نب  قـّفوم  دـیؤملاوبا ،
: دیوگ نینچ  مالسلا 

نیطـساقلا و نیثکاـنلا و  لـتاق  نیکرـشملا ، كرـشلا و  ریبـم  نیملـسملا ، نیّدـلا و  بوسعی  نینمؤملاریما ، تسا : نینچ  وا  ياـه  بقل  »
ریما نیطبـسلاوبا ، لولـسملا ، هّللا  فیـس  لوتب ، رـسمه  وا ، ردارب  ربمایپ و  سفن  یـضترملا ، نوراه و  هیبش  نینمؤملا ، یلوم  نیقراـملا ،

، ربکـألا قیّدــصلا  برکلا ، فشاـک  لـعّنلا ، فصاـخ  برعلا ، دّیــس  ءاوـّللا ، بحاـص  راــّنلا ، هـّنجلا و  میــسق  هرجفلا ، لــتاق  هرربـلا ،
زجنم لوسّرلا و  ِنیَد  یضاق  یـصولا ، یلولا ، دلبلا ، هضیب  هنیدملا ، باب  دهاشلا ، یعاولا ، قورافلا ، يداهلا ، نینرقلاوذ ، نیتناحیرلاوبا ،

: دیوگ نینچ  تسا ، باحصا  نیرترواد  هکنیا  وا و  راشرس  شناد  نایب  رد  شباتک ، متفه  لصف  رد  (1)و  .هدعو »

رکبوبا زا  ظعاو  دمحا  نب  لیعامسا  هاضقلا  خیـش  زا  یمزراوخ  یمـصاع  دمحا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  ظفاح ، ِدهاز  ِخیـش  داد  ربخ  ار  ام  »
نبدّمحم زا  ینارعـش  يوره  دعـس  نب  دّمحم  نبدّـمحم  زا  يولع ، دواد  نب  نیـسح  نبدّـمحم  نسحلاوبا  زا  یقهیب ، نیـسح  نبدـمحا 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دـهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  يوره  تلـصوبا  زا  يروباشین  نامحّرلادـبع 
مهدزناش لصف  رد  (2)و  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و 

: دیوگ نینچ  شباتک 

یلجب هّللادبع  نبریرج  حامرط ، دوخ ، ياه  کیپ  نیفص  يوس  هب  تکرح  زا  شیپ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  تیاور  »
رد شا  هنیـشیپ  و  وا ، اب  هنیدم  هّکم و  مدرم  تعیب  هب  درک  جاجتحا  تشون و  شیارب  همان  نیدـنچ  داتـسرف و  هیواعم  دزن  ار  ینارگید  و 

هک یلاح  رد  دوشن ؛ عقاو  گنج  ماش  قارع و  مدرم  نایم  ات  مالسا 

ص:121

.8 یمزراوخ /  بقانم  ( . 1 - 1
.40 یمزراوخ /  بقانم  ( . 2 - 2
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ناتـسرپایند و داد و  یم  بیرف  ار  نیـشن  هیداب  ناگیامورف  ماش و  لها  نانادان  بیترت  نیدـب  دوب و  هدرک  هناهب  ار  نامثع  نوخ  هیواـعم 
يارب شناشیوخ  ناتسود و  شنانیمطا و  دروم  دارفا  اب  نایم  نیا  رد  دیـشک و  یم  دوخ  يوس  هب  تفطالم  یمرن و  اب  ار  نابلط  تسایر 

: تفگ وا  هب  هبتع  شردارب  .درک  یم  تروشم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  گنج 

شیوخ نارود  نادرم  دمآرـس  گنرین  یکریز و  رد  وا  هک  دریذـپ  یمن  نایاپ  صاـع  نبورمع  هب  زج  تسا و  گرزب  سب  يراـک  نیا 
: تفگ هیواعم  .تسا  لیامتم  وا  هب  ماش  مدرم  ياه  لد  دروخ و  یمن  بیرف  دهد و  یم  بیرف  تسا ،

: تفگ .دنکن  تقفاوم  مسرت  یم  دراد ، یم  تسود  ار  یلع  وا  یلو  یتفگ ، تسار 

: تشون وا  هب  هیواعم  سپ  .بیرفب  ار  وا  رصم  يرادنامرف  لاوما و  اب 

ار شرتخد  ود  هک  نیرونلاوذ  نایناهج ، راگدرورپ  لوسر  نیشناج  نیملسم و  ماما  ناّفع ، نب  نامثع  نیـشناج  نایفـسوبا  نب  هیواعم  زا 
اب شا ، هناخ  رد  هدش  هرـصاحم  هتـسکشرس ، رایـسب  روای ، یب  همود ، هاچ  هرـسع و  رکـشل  هدـنامرف ي  دروآرد و  یفطـصم  جاودزا  هب 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِرای  صاع  نبورمع  هب  اه  قساف  ياهریشمش  اب  هدید  باذع  هدش ، هتشُک  شلزنم  بارحم  رد  متس  یگنشت و 
: شیدنا هراچ  رظندنلب و  لسالسلا ، تاذ  هوزغ ي  رد  شهاپس  هدنامرف ي  شنانیمطا و  دروم  ملس و  هلآ و  و 

هچ نآ  دروخرب و  ناـنآ  هب  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  هک  يا  هعجاـف  ناـنمؤم و  ياـه  لد  نتفرگ  شتآ  تسین  هدیـشوپ  وت  رب  دـعب ، اـّما 
هدوت ي کیرحت  تشاذـگ و  اهنت  ار  وا  درک و  يراددوخ  شندرک  يرای  زا  هک  دـش  بکترم  ینمـشد  دـسح و  يور  زا  شا  هیاسمه 

ناناملسم هک  تسا  یگرزب  تبیصم  هچ  سپ  .دنتـشُک  شبارحم  رد  ار  وا  هکنیا  ات  وا ] هب  تبـسن  مدرم  ندرک  هارمگ  وا [  دض  رب  مدرم 
یماجنارـس رد  ناوارف  هرهب ي  دایز و  رایـسب  باوث  هب  ار  وت  نم  .درک و  بجاو  نانآ  رب  ار ، وا  نیلتاق  زا  یهاوخ  نوخ  تفرگ و  ارف  ار 

.داهد شیاج  تشهب  رد  داب و  یضار  وا  زا  دنوادخ  هک  مناوخ  یم  نامثع  نیلتاق  هدنهد ي  هانپ  اب  گنج  يارب  وکین ،

: داد شخساپ  نینچ  صاع  نبورمع  سپ 

تا همان  دعب ، اّما  .نایفسوبا  نبهیواعم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رای  صاع  نبورمع  زا 

ص:122
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یهار مگ  رد  نتفرورف  مندرگ و  زا  مالـسا  نامـسیر  ندرکزاـب  هب  يا  هدرک  توعد  ارم  هکنیا  اـّما  .مدـیمهف  مدـناوخ و  ار  نآ  دیـسر ،
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  وا  هک  یلاح  رد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ربارب  رد  ندیشک  ریـشمش  لطاب و  رب  تندرک  يرای  وت و  هارمه 

شرتخد رـسمه  شیاه و  هدعو  هدنناسر ي  ماجنا  هب  وا و  ياه  یهدب  هدننک ي  تخادرپ  ثراو و  نیـشناج و  ّیـصو و  ملـس و  هلآ و 
[. دش دهاوخن  قّقحم  زگره  سپ  تسا [ ، تشهب  لها  ناناوج  نارورس  نیسح  نسح و  شا  هداون  ود  ردپ  تشهب و  لها  نانز  رورس 

يرگید اب  دش و  راکشآ  وا ، ینیشناج  زا  وت  يرانکرب  زورما  یلو  یتفگ ، تسار  سپ  یتسه ، نامثع  نیـشناج  وت  يا  هتفگ  هک  نیا  اّما 
.تفر نیب  زا  وت  ینیشناج  دش و  تعیب 

شهاپـس هدـنامرف ي  هکنیا  منداد و  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يرای  هب  وت و  بناـج  زا  نم  تشاد  گرزب  اـّما 
.مدرگن فرحنم  نید  زا  موش و  یمن  رورغم  شیاتس ، نیا  اب  مدوب ؛

اب ینمـشد  تداسح و  زا  يداد ، وا  ّیـصو  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـنوادخ  لوسر  ردارب  نسحلاوبا ، هب  هک  ییاـه  تبـسن  اـّما 
يراک بیرف  نیا  سپ  هدومن ، کیرحت  شنتـشُک  رب  ار  نانآ  وا  هک  يدرب  نامگ  يدـیمان و  ناقـساف  ار  ربمایپ  نارای  هک  نیا  ناـمثع و 

.تسا

وا رتسب  رد  درک و  یناشف  ناج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  نسحلاوبا ، هک  يا  هتسنادن  ایآ  هیواعم ! يا  وت  رب  ياو 
نم زا  وا  : » دومرف شا  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  و  تفرگ ؟ یـشیپ  ناگمه  رب  ترجه  مالـسا و  رد  و  دـیباوخ ؟
ادخ لوسر  و  .تسین » يربمایپ  نم  زا  دـعب  هکنیا  زج  تسا  یـسوم  دزن  نوراه  هاگیاج  دـننام  نم  هب  وا  تبـسن  و  میوا ، زا  نم  تسا و 

ایادخ تسوا ، يالوم  یلع  متـسه ، شیالوم  نم  سک  ره  دـینادب  : » دومرف شا  هرابرد  مخریدـغ  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
درک و شا  يرای  سک  ره  نک  يرای  تسا و  نمـشد  وا  اب  هک  سک  ره  اـب  شاـب  نمـشد  درک و  یتسود  وا  اـب  هک  ره  اـب  نک  یتسود 

شا هراب  رد  ربیخ  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  و  .درکن » يراـی  ار  وا  سک  ره  نک  راوخ 
و .دنراد » یم  تسود  ار  وا  مه  شربمایپ  ادخ و  دراد و  یم  تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  مهد  یم  یـسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  : » دومرف

رد هک  تسا  یسک  نامه  وا 
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هب ار  دوخ  دزن  تا  هدیرفآ  نیرت  ینتـشاد  تسود  ایادخ  : » دومرف شا  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ریط »  » زور
: دومرف شا  هراب  رد  ریظن  زور  رد  و  .اـیب » نم  يوس  هب  اـیب ، نم  يوس  هب  : » دومرف دـش ، دراو  ناـشیا  رب  هک  یماـگنه  سپ  .ناـسرب » نم 

يرای ار  وا  سک  ره  دوش  یمن  يرای  دـنک و  شا  يرای  سک  ره  تسا  هدـنوش  يرای  .تسا  ناراک  هنگ  لتاق  ناراکوکین و  ماما  یلع  »
: دومرف هدرک ، دیکأت  ناناملـسم  همه ي  رب  وت و  نم و  رب  ار  نخـس  و  تسا » نم  زا  دعب  امـش  ّیلو  یلع  : » دومرف شا  هرابرد  و  .دـنکن »

ّیلع ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » دومرف و  ار » منادـناخ  ّلجوّزع و  دـنوادخ  باتک  مراذـگ ، یم  اـج  هب  گنـس  نارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  نم  »
« .اهباب

.تسین کیرش  نآ  رد  يرگید  هک  هداتسرف  ورف  وا  لئاضف  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  یناد  یم  ار  هدش  توالت  ياه  هیآ  هیواعم ! يا  وت  و 
: شا هدومرف  دننام 

ْنَمَف َأ  ، » (2) َنوُعِکار »  ْمُه  َهاـکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  ، » (1) ِرْذَّنلِاب » َنُوفُوی  »
(4) ِْهیَلَع »  َهّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  ، » (3) ُْهنِم »  ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  ِهِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک 

ادخ لوسر  (5) و  یبْرُْقلا »  ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  و 
رد دشاب و  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  نم و  اب  حلص  وت  اب  حلص  هکنیا  زا  یتسین  دونـشخ  ایآ  : » دومرف وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نمـشد ار  وـت  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب ، تسود  ار  وـت  سک  ره  نسحلاوـبا ! يا  یـشاب ؟ نم  ّیلو  ردارب و  ترخآ  اـیند و 
، درادـب نمـشد  ار  وت  سک  ره  دـنک و  تشهب  دراو  ار  وا  دـنوادخ  درادـب  تسود  ار  وـت  سک  ره  تسا و  هتـشاد  نمـشد  ارم  درادـب ،

« .دنک مّنهج  دراو  ار  وا  دنوادخ 

« .مالّـسلاو دروخ ؛ بیرف  نآ  هب  رادنید ، ای  درخاب  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  تا ، همان  یتشون و  هک  تسا  يا  همان  خساپ  نیا  هیواعم ! يا 
(6)
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شلاح حرش 

، نانآ روهشم  ناظفاح  املع و  ناگرزب  تسا و  ّتنس  لها  دامتعا  دروم  ناثّدحم  ياه  هناوتسا  هتـسجرب و  ياملع  زا  یمزراوخ  بیطخ 
: دننام دنا ، هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  دنا و  هدوتس  ار  وا 

.یناحلاص دّمحم  نبدومحم  دماحوبا 

.یناهفصا بتاک  نیّدلادامع 

.يزرطم دّیسلادبع  نبرصان  حتفلاوبا 

.يدادغب راّجن  نبا  نیّدلا  بحم 

.یطفق نیّدلا  لامج 

.یمزراوخ دّیؤملاوبا 

.یعفاش یجنگ  هّللادبعوبا 

.یبهذ نیّدلا  سمش 

.يدنرز نیّدلا  لامج 

.يدفص نیّدلا  حالص 

.یشرق رداقلادبع 

.یسراف دمحا  نبدّمحم 

« ریزو نبا   » هب فورعم  یناعنص  میهاربا  نبدمحا 

« لئالدلا حیضوت   » هدنسیون ي دمحا  نیّدلا  باهش 

.یکلام غاّبص  نبا  نیّدلارون 

.یطویس نیّدلا  لالج 

.يدوهمس نیّدلارون 
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.یحلاص یقشمد  شمش 

.یّکم رجح  نبا  نیّدلا  باهش 

.یّکم ریثکاب  نبدمحا 

.يریطم دّمحم  نب  هّللادبع 

.يونهکل هّللا  یلو 

...شدوخ يولهد ، و 

.میا هدروآ  هعومجم  نیا  ياهدلج  یضعب  رد  ار  ناشیاه  هتفگ  زا  يا  هشوگ  زین  ام  .دینک  هعجارم  ناشیاه  باتک  هب 

رکاسع نبا  تیاور   - 46

هراشا

یجنگ هک  هدرک  تیاور  دّدـعتم ، قرط  هب  ار  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح یقـشمد ،» رکاـسع  نبا   » هب فورعم  نـسح ، نـب  ّیلع  مساـقلاوبا 
: تسا هدروآ  نینچ  هراب  نیارد 

ظفاح زا  يزاریش ، دّمحم  نب  هّللاهبه  نبدّمحم  هاضقلا و  یضاق  دنزرف  هّللاهبه  نبدّمحم  رـصنوبا  هاضقلا  یـضاق  هماّلع  داد  ربخ  ار  ام  »
نوراه نب  نامعن  زا  يدع  نبدمحاوبا  زا  فسوی  نبهزمح  زا  هدعسم  نب  مساقلاوبا  زا  يدنقرمس  دّمحم )  ) نبا مساقلاوبا  زا  مساقلاوبا 

زا نایفـس  زا  قاّزرلادبع  زا  بّدؤم  دیزی  نب  هّللادبع  نبدمحا  زا  دّمحم  نب  کلملادبع  یفریـص و  لّمؤم  نبدـمحا  نبدّـمحم  يدـلب و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : یم  رباج  مدینـش  تفگ : هک  نامهب  نب  نامحّرلادبع  زا  میثخ  نب  نامثع  نب  هّللادبع 

ناراک هنگ  لـتاق  ناراـکوکین و  ریما  نیا  دوب : هتفرگ  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  يوزاـب  هک  یلاـح  رد  دومرف -  یم  هیبیدـح  زور  رد  ملس 
نم دومرف : هدرک  دنلب  ار  شیادص  سپـس  دنکن ، يرای  ار  وا  سک  ره  دـَنام ، روای  یب  دـنک و  يرای  ار  وا  سک  ره  دوش ، يرای  تسا ،

« .دیایب رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش 

(1) .تسا » هدرک  نایب  دوخ  دیتاسا  زا  ار  نآ  دنس  هلسلس ي  تیاور و  شخیرات  رد  نینچ  ار  نآ  رکاسع  نبا  میوگ :

شلاح حرش 

«73 ءابدألا 13 /  مجعم   » رد يومح  توقای   - 1

« هفینح یبا  دیناسم  عماج  لاجر  ءامسا   » رد یمزراوخ   - 2

«335 نایعألا 1 /  تایفو   » رد ناکّلخ  نبا   - 3
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«571 ثداوح : رصتخملا   » رد ءادفلاوبا   - 4

«571 ثداوح : رصتخملا  همتت   » رد يدرو  نبا   - 5

«571 ثداوح : مالسالا  لود   » و « 212 ربعلا 4 /   » و « 1328 ظافحلا 4 /  هرکذت   » رد یبهذ   - 6

«393 نانجلا 3 /  هآرم   » رد یعفای   - 7

«215 هیعفاشلا 7 /  تاقبط   » رد یکبس   - 8

«216 هیعفاشلا 2 /  تاقبط   » رد يونسا   - 9

«345 هیعفاّشلا 1 /  تاقبط   » رد هبهش  یضاق  نبا   - 10

«474 ظاّفحلا /  تاقبط   » رد یطویس  نیّدلا  لالج   - 11

«571 ثداوح : سیمخلا   » رد يرکب  راید   - 12

لّلکملا 84» جاتلا   » رد یجونق   - 13

: تسا نینچ  ناکّلخ  نبا  نایب  هصالخ ي 

، دوب یعفاش  ناهیقف  ناگرزب  زا  دوخ و  نارود  رد  ماش  ثّدحم  هناگی  نیّدـلاهقث ،»  » هب بّقلم  یقـشمد ، رکاسع  نبا  مساقلاوبا  ظفاح ، »
ثیدح زا  رامـش  نآ  هب  یـسک  هک  اج  نآ  ات  دیـشوک  رایـسب  نآ  يروآ  عمج  رد  تفای و  ترهـش  نادـب  تشگ و  هریچ  وا  رب  ثیدـح 

نوتم و تخانـش  نایم  دوب ، رادنید  یظفاح  .درک  تاقالم  دیتاسا  اب  دروآ و  يور  اهرهـش  رد  شدرگ  ترفاسم و  هب  .تفاین  یـسرتسد 
هرابرد ي ار  ریبک  خیرات  درب ، یم  تّذل  فیلأت  يروآدرِگ و  زا  .تشاد  وکین  ینایب  اه  ثیدح  حیضوت  رد  دوب و  هدرک  عمج  اهدانـسا 
هک تسوا  یباختنا  حیحص  بلاطم  اه و  هدیزگ  دوخ  نیا  هک  دیناجنگ  نآ  رد  يرایسب  ياه  یتفگش  تشون و  دلج  داتـشه  رد  قشمد 
مه يرگید  دـنمدوس  ياه  هلاسر  وکین و  ییاه  هتـشون  نیا  رب  هوالع  .تسا  هدرک  شنیزگ  دوخ  رامـش  یب  ياه  سیون  شیپ  ناـیم  زا 

« .دراد

: تسا هدروآ  نینچ  مه  ربعلا »  » باتک رد 

مدرم دمآرـس  یـسانش ، لاجر  ثیدح و  رد  .تسا  نیّدلاهقث  ماش ، ثّدـحم  يدـلج ، داتـشه  خـیرات  هدنـسیون ي  رکاسع  نبا  ظفاح ، »
یهاگآ ظفح  رد  وا  هاگیاج  هب  درگنب ، ار  وا  خیرات  سک  ره  تفای و  تسد  نآ  هلق ي  نیرتالاب  هب  و  دوب ، شیوخ  نامز 
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« .دبای یم 

یناقاخ نیّدلا  لضفا  دییأت   - 47

هراشا

هنوگره نودب  نیقارعلا ،» هفحت  ، » شباتک رد  هتـسناد و  مّلـسم  لسرم  ار  ثیدح  یناقاخ ،»  » هب فورعم  یلع ، نب  میهاربا  نیّدـلا  لضفا 
مرطاخ هک  افص  ردق و  نیا  : » دیوگ نینچ  يولع  رهطم  نبدّمحم  حدم  رد  شا  هدیصق  رد  هک  اج  نآ  تسا ، هدرک  تابثا  ار  نآ  دیدرت 

تسار

هتشگن یفطصم  يوم ز  کی  هتشذگ  رب  نوک  ود  شردق ز 

ردیح ملع  رهش  رد  دیوگ : هک  ییاج  ات 

: دسیون یم  نینچ  نیقارعلا » هفحت   » باتک هرابرد ي  نونظلا » فشک   » شباتک رد  یبلچ » بتاک  ، » نینچ مه 

زا نآ  نزو  .تسا  هتفر  اـیند  زا  لاس 582  رد  هک  تسا  یناقاخ  یلع  نب  میهاربا  نیّدـلا  لضفا  زا ، یـسراف  يا  هموظنم  نیقارعلا  هفحت  »
(1) .تسا » سدسم » تافحازم  »

شلاح حرش 

«88 ءارعشلا /  هرکذت   » رد يدنقرمس  هاش  تلود   - 1

«607 سنألا /  تاحفن   » رد یماج  نامحّرلادبع   - 2
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يولب خیشلا  نبا  دییأت   - 48

هراشا

هیلع یلع  نینمؤملاریما  بقاـنم  رد  ار  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح خیـشلا » نبا   » هب فورعم  یـسلدنا  يولب  دّـمحم  نب  فـسوی  جاّـجحلاوبا 
نبا نانخـس  لقن  زا  سپ  ءاـب » فلا   » شباـتک رد  وا  .دراد  عطق  نآ  توبث  هب  ناـنیمطا و  نآ  تّحـص  هب  هک  یلاـح  رد  هدروآ ، مالـسلا 

ار ود  نآ  ياه  تلیـضف  زا  یـضعب  سپ  دـمآ ، نایم  هب  ساّبع  نبا  یلع و  دای  هک  کنیا  : » دـیوگ مالـسلا  هیلع  ماما  ّتیملعا  رد  ساـّبع 
ار ّیضر  هشیپ ي  تلادع  نآ  ساّبع  نبا  سپس  مینک و  یم  زاغآ  ربمایپ  يومعرسپ  هبترمالاو ، اسراپ و  یلع  رخافم  اب  مینک و  یم  رکذ 

: تسا ربمایپ  يومعرسپ  مه  وا  هک  میهد  یم  رارق  شیاتس  دروم 

.مهد یم  ناتخساپ  دیسرپب  هچ  ره  زا  دنگوس  دنوادخ  هب  .دیـسرپب  نم  زا  دیوگ : یم  دناوخ و  یم  هبطخ  یلع  مدید  دیوگ : لیفطلاوبا 
هدش لزان  هوک  رد  ای  نابایب  رد  زور ، رد  ای  بش  رد  مناد  یم  هک  نیا  زج  تسین  يا  هیآ  دـنگوس  دـنوادخ  هب  .دیـسرپب  ادـخ  باتک  زا 

.منک یم  نیگنس  راب  ار  رتش  داتفه  میاه ) هتشون  زا   ) باتکلاهحتاف ریسفت  رد  مهاوخب  رگا  .تسا و 

سک ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  (: » دومرف هک   ) دمآ دـهاوخ  وا  هرابرد ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  و 
دنوادخ هب  دش و  هداد  یلع  هب  شناد  مهد  ُهن  تسوا : هرابرد ي  ساّبع  نبا  نخـس  و  .دیایب » شدزن  نآ  رَد  زا  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد 

لقن شباتک  نامه  رد  ار  ثیدح  نیا  رگید  راب  کی  خیش  نبا  (1) ...تسا » هدش  کیرـش  نانآ  اب  مه  رگید  مهد  کی  رد  هک  دنگوس 
: هک مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  هرابرد ي  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  نخس  نیا  لماش  یناتساد  رکذ  زا  سپ  دنک -  یم 

: دیوگ نینچ  .دزیرگ - » یم  وا  نخس  زا  ناسنا  »

نتـشیوخ متـسناوتن  مدید ، هناراکافج  هنوگ  نیا  یلع  هرابرد ي  ار  جاّجح  نخـس  و  لماکلا »  » رد ار  ناتـساد  نیا  هک  یماگنه  متفگ : »
: متشون باتک  هیشاح ي  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  یلع  مبوبحم  هب  تبسن  متریغ  منک و  يراد 
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بّذکت هتلق  امیف  جاّجح 

دنراد تبغر  وا  هب  مدرم  همه ي  هک  یسک  نخس  هرابرد ي  ییوگ ، یم  غورد  يا ، هتفگ  هچ  نآ  رد  جاّجح 

!؟ دوش کیدزن  وا  ماقم  هب  دناوت  یم  یسک  هچ  ای  تسوا  دننام  یسک  هچ  تسا ، بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا 

يزرو یم  عمط  راکهانگ  يا  شماقم  هاج و  رد  هک ، تسا  یسک  يومعرسپ  هک  تسا  هدنسب  ار  وا 

دنک بورغ  عولط و  دیشروخ ، هک  ینامز  ات  تسا ، رورس  اقآ و  هک  نآ  رب  داتسرف  دورد  وا  رب  دنوادخ 

نیا یلع  نامیالوم  هرابرد ي  هنوگچ  شا  هدییاس  كاخ  هب  هنوگ ي  شکدنا و  رایـسب  نارادـفرط  اب  رگنب  ار  جاّجح  متفگ : نینچ  مه 
نیا نتفگ  هب  ار  وا  زیروربآ ، کشر  زج  يزیچ  دـنگوس  دـنوادخ  هب  .دـیوج  یم  يرود  وا  ياه  هدومرف  زا  دـیوگ و  یم  نخـس  هنوگ 
یلص ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنادن ؟ هنوگچ  .تسا  هتسناد  ار  یلع  یملع  عیفر  هاگیاج  هار ، مگ  نآ  ّالا  تسا و  هدرکن  راداو  تشز  نخس 

نآ ِرد  زا  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نـم  : » دـیامرف یم  شا  هراـبرد  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا 
رد دنگوس  ادخ  هب  تسا و  هدش  اطع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  شناد  مهد  ُهن  دنگوس  دنوادخ  هب  دـیوگ : یم  ساّبع  نبا  و  .دـیایب » شدزن 

: تفگ باطخ  نبرمع  .تسا و  هدش  کیرش  نانآ  اب  مه  رگید  مهد  کی 

(1) ...تسا » بلاطوبا  دنزرف  تابجاو ، هب  هنیدم  مدرم  نیرتاناد  تفگ : دوعسم  نبا  .تسا و  یلع  ام  نیرترواد 

ءاب فلا  باتک 

نب فسوی  جاجحلاوبا  خیش  زا  تسا  یتارضاحم  ءاب  فلا  باتک  : » هدمآ نینچ  ءاب » فلا   » باتک هرابرد ي  نونظلا » فشک   » باتک رد 
 . ...تسا يروطق  باتک  هک  خیشلا » نبا   » هب فورعم  یسلدنا  يولب  دّمحم 
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نآ شگرم  زا  سپ  ات  تسا ، هدروآ  درگ  میحّرلادبع  شدنزرف  يارب  ار  نیون  ياه  شناد  ياه  هدیاف  هک  دـنک  یم  نایب  باتک  نیا  رد 
هدروآ درِگ  كدوک  نیا  يارب  ار  هچ  نآ  تسا و  هدیـسرن  نادـنمدرخ  ماقم  هجرد و  هب  شکدـنا  ّنس  اـب  نونکا  نوچ  دـناوخب ، ار  اـه 

(1) .دراد » یناوارف  ياه  يدنمدوس  یلو  تسا  هتخانشان  يراتشون  نآ  ...تسا و  هدیمان  ءاب » فلا  باتک  »

ریثا نبا  تاداعسلاوبا  تیاور   - 49

هراشا

: دیوگ نینچ  هدرک ، تیاور  ار  ملعلاهنیدم  ثیدح  يرزج » ریثا  نبا   » هب فورعم  دّمحم ، نب  كرابم  تاداعسلاوبا ،

باتک رد  (2)و  .درک » لـقن  ار  نآ  يذـمرت  .اـهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  یلع : » 
: تسا هدش  لقن  یلع  زا  : » تسا هدمآ  لئالّدلا » حیضوت  »

: تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  لوصألا » عماج   » رد ار  نآ  .اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(3) .تسا » هدرک  لقن  ار  نآ  يذمرت 

شلاح حرش 

«606 ثداوح : لماکلا   » رد ریثا  نبا  نسحلاوبا   - 1

« یّطخ لبرا  خیرات   » رد یفوتسم  نبا   - 2

«441 نایعألا 1 /  تایفو   » رد ناکّلخ  نبا   - 3

«606 ثداوح : رصتخملا   » رد ءادفلاوبا ،  - 4

«606 ثداوح : رصتخملا  همتت   » رد يدرو  نبا   - 5

«606 ثداوح : مالسالا  لود   » و « 606 ثداوح : ربعلا   » رد یبهذ   - 6
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«808 هاکشملا 3 /  لاجر  ءامسا   » رد يزیربت  بیطخ   - 7

«606 ثداوح : نانجلا  هآرم   » رد یعفای   - 8

«153 هیعفاّشلا 5 /  تاقبط   » رد یکبس   - 9

«130 هیعفاشلا 1 /  تاقبط   » رد يونسأ   - 10

«606 ثداوح : رظانملا  هضور   » رد هنحش  نبا   - 11

«392 هیعفاشلا 1 /  تاقبط   » رد هبهش  یضاق  نبا   - 12

«385 هاعولا : هیغب   » رد یطویس   - 13

لّلکملا 100» جاتلا   » رد یجونق   - 14

هماّلع ینابیش ، دّمحم  نب  كرابم  : » تسا نینچ  یکبـس  نخـس  هدرـشف ي  .میدروآ  ار  نآ  ریط » ثیدح   » دلج رد  هک  رگید ، يدارفا  و 
.اه نآ  زا  ریغ  و  یعفاشلا » دنسم  حرش   » و ثیدحلا » بیرغ   » و لوصألا » عماج   » هدنسیون ي ریثا ، نبا  يرزج  تاداعّـسلاوبا  نیّدلادجم 

« .تشذگرد شش  دصشش و  لاس  .دوب  هّجوت  دروم  یسیئر  لضاف و  يدرم  وا 

راّطع نیّدلادیرف  دییأت   - 50

هراشا

«، بئاجعلا رهظم  ، » شناوید رد  تبون  دنچ  ار  ملعلا  هنیدم  ثیدـح  راّطع »  » هب فورعم  ینادـمه  میهاربا  نب  دّـمحم  نیّدـلادیرف  خـیش 
؟ تسیک نآ  زجعم  هک  یناد  یم  چیه  دیوگ : شیاه  هدیصق  زا  یکی  رد  هلمج  زا  .تسا  هدرک  تابثا 

: دیوگ همانرارسا »  » شناوید رد  و 
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َرب هَش  ِنامرف  يرب ، نامرف  رگا 

هدید رون  نآ  اب  تفگ  ربمیپ  دیوگ : همان » یهلا   » شناوید رد  و 

شلاح حرش 

ياهدلج یضعب  رد  لیصفت  هب  هک  دنا ، هدروآ  رامش  هب  دوخ  روهشم  نافراع  زا  هدروآ و  ار  وا  لاح  حرش  ّتنـس  لها  ياملع  ناگرزب 
.یلاعت هّللاءاش  نا  .دمآ  دهاوخ  باتک 

.دشاب یم  ّتنس  لها  دزن  هدش  هتفریذپ  ناگرزب  زا  وا  هک  دیوگ  یم  ًاحیرص  يولهد 

يروباشین دّمحم  نب  دمحا  نیّدـلادیرف  لیلج  خیـش  دـیوگ : یلباک  .دـنا  هتفرگ  یهاوگ  هب  ار  راّطع  زا  ینخـس  یلباک  وا و  روط  نامه 
ناـفراع اـملع و  تسین ، نمؤـم  درواـین ، ناـمیا  شنادـناخ  هب  دروآ و  ناـمیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هب  سک  ره  تفگ :
هفّحتلا  » یلباـک و هتــشون ي  قـعاوصلا »  » هـب .تـسا » هدوـمنن  راـکنا  ار  نآ  سک  چــیه  دــنا و  هدرک  عاــمجا  بـلطم  نـیا  رب  یگمه 

.دینک هعجارم  هیرشعانثالا »

ریثا نبا  نسحلاوبا  تیاور   - 51

هراشا

نینچ هباحـصلا » هفرعم  یف  هباـغلا  دـسأ   » شباـتک رد  ار  ملعلاهنیدـم  ثیدـح  ریثا » نبا   » هب فورعم  يرزج  دّـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
زا قیرز  روصنموبا  ار  ام  داد  ربخ  دـنداد : ربخ  نتـشون  اب  وا ، زا  ریغ  يدـنکلا و  نمیلاوبا  دـیز ، نب  نسح  نبدـیز  ار  اـم  : » تسا هدروآ 
نب مساـق  درک  ثیدـح  ار  اـم  یـضاق ، مّرکم  نبدـمحا  نب  مّرکم  نبرکبوـبا  زا  قزر  نبدـمحا  نبدّـمحم  زا  تباـث  نـب  یلع  نبدـمحا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  يوره ، تلـصوبا  زا  يرابنا  نامحّرلادبع 

رهش نم  : » دومرف ملس  و 
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(1) .دیایب » نآ  ِرد  دزن  دیاب  دهاوخ  ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و 

شلاح حرش 

«347 نایعألا 1 /  تایفو   » رد ناکّلخ  نبا   - 1

«120 ربعلا 5 /   » و « 630 ثداوح : مالسالا  لود   » رد یبهذ   - 2

«630 ثداوح : نانجلا  هآرم   » رد یعفای   - 3

«127 هیعفاشلا 5 /  تاقبط   » رد یکبس   - 4

«132 هیعفاشلا 1 /  تاقبط   » رد يونسا   - 5

«630 ثداوح : رظانملا  هضور   » رد هنحش  نبا   - 6

«412 هیعفاشلا 1 /  تاقبط   » رد هبهش  یضاق  نبا   - 7

«492 ظاّفحلا : تابط   » رد یطویس   - 8

، هماّلع ماـما ، ریثا : نبا  : » تسا نینچ  یبهذ  هتفگ ي  هصـالخ ي  .دـنا  هدروآ  دوخ  ربتعم  ياـه  باـتک  رد  گرزب  نادنمـشناد  رگید  و 
و هباحـصلا » هفرعم   » خـیرات و هدنـسیون ي  سانـش ، ناـبز  ثّدـحم و  يرزج  ریثا  نب  یلع  نسحلاوبا  نیّدـلاّزع ، ءاـملعلا ، رخف  ظـفاح ،

.رگید ياه  باتک  و  باسنالا » »

هب نانآ ، ياه  بسن  لاجر و  هب  هاگآ  يرابخا ، سانـش ، بسن  هماّلع ، .دوب  لماک  شیاه  تلیـضف  دوخ  دوب و  الـضف  عمجم  شا  هناـخ 
(2) .تفر » ایند  زا  یس  دص و  شش  لاس  نابعش  هام  رخاوا  رد  .تمارک  عضاوت و  يراد و  تناما  اب  هار  مه  ادخ ، لوسر  نارای  هژیو 

ص:134

22 هباغلادسأ 4 /  ( . 1 - 1
.1399 ظاّفحلا 4 /  هرکذت  ( . 2 - 2
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یبرع نبا  نیّدلا  ییحم  دییأت   - 52

هراشا

رهوـجلا نونکملاّردـلا و   » شباـتک رد  هدرک و  لـقن  ملـسم  لـسرم و  یثیدـح  تروـص  هب  ار  ثیدـح  ییاـط  یبرع  نـبا  نیّدـلا  یحم 
: دیوگ نینچ  هدرک  لقن  وا  زا  يزودنق  یخلب  هچ  نآ  ربانب  نوصملا - »

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  نخـس  درب و  ثرا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نامرورـس  زا  ار  فورح  ملع  یلع ،  ماما  » 
(1) .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  تسا : نآ  هب  هراشا  ملس 

شلاح حرش 

لقن ثیدح  وا  زا  هتسجرب  نافراع  ناثّدحم و  هدروآ و  ار  یبرع  نبا  لاح  حرـش  گرزب ، ناسانـش  لاجر  ناسیون و  خیرات  زا  یهورگ 
شلاح حرش  هک  یناسک  هلمج  زا  .دنا  هدش  لئاق  شیارب  يا  هبترمدنلب  ياه  ماقم  هدرک و  ییالاو  ياهفیصوت  ار  وا  یضعب  دنا و  هدرک 

: دنشاب یم  نانیا  دنا ، هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  دامتعا  اب  دوخ  باتک  رد  دنا و  هدوتس  ار  وا  هدروآ و  ار 

« دادغب خیرات  لیذ   » رد راّجن  نبا   - 1

« لامکالا هلمکت   » رد هطقن ، نبا   - 2

« بلح خیرات   » رد میدع  نبا   - 3

« تایفولا  » رد يرذنم   - 4

« خیراّتلا  » رد رابأ  نبا   - 5

« خیراّتلا  » رد ریبز  نبا   - 6

« دادغب خیرات  لیذ  رد  یثیبد  نبا   - 7

« هبسنلا هبتشم   » رد یضرف  ءالعلاوبا   - 8

« رصم خیرات   » رد ینینوی  نیّدلا  بطق   - 9

« نامّزلا هآرم   » رد يزوج  نبا  طبس   - 10

« نامّزلا هآرم  لیذ   » رد ینینوی  بطق   - 11

« کلاسملا  » رد هّللا  لضف  نبا   - 12
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ص:135

.414 هّدوملا /  عیبانی  ( . 1 - 1
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« ننملا فئاطل   » رد يردنکسا   - 13

« نانجلا هآرم   » رد یعفای   - 14

« تایفولاب یفاولا   » رد يدفص   - 15

« تایفولا تاوف   » رد یبتک  رکاش  نبا   - 16

« راونألا حقاول   » رد ینارعش   - 17

« سنألا تاحفن   » رد یماج   - 18

« رایخألا مالعا  بئاتک   » رد يوفک   - 19

« مولعلا هنیدم   » رد یقینزا   - 20

« هعاشإلا  » رد یجنزرب   - 21

« قداصلا حبصلا   » رد يولاهس   - 22

« هّنسلا عابتا  یف  هّنجلا   » رد نسح  قیدص   - 23

« ایؤرلا هلاسر   » رد يولهد   - 24

« یبرع نبا  بقانم  یف  یبغلا  هیبنت   » مان هب  یطویس  لالج  باتک  دننام  دنا ، هتشون  هناگادج  یباتک  وا  ياه  تبقنم  رد  مه  یخرب 

: تسا رارق  نیا  زا  یبرع  نبا  لاح  حرش  رداصم  زا  یضعب 

نیرّسفملا 38، تاقبط  ، 100 نانجلا 4 /  هآرم  ، 48 ءالبنلا 15 /  مالعا  ریـس  ، 156 هیاهنلا 13 /  هیادـبلا و  ، 173 تایفولاب 4 /  یفاولا 
هلمکتلا ، 356 رابا 1 /  نبا  خیرات  ، 90 ّبیطلا 7 /  حفن  ، 190 بهذلا 5 /  تارذش  ، 241 تایفولا 2 /  تاوف  ، 339 هرهاّزلا 6 /  موّجنلا 

.555 هلقنلا 3 /  تایفول 

راّجن نبا  نیّدلا  ّبحم  تیاور   - 53

هراشا

تیاور ار  ثیدـح  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نامرورـس  زا  شدانـسا  اب  راّجن » نبا   » هب فورعم  يدادـغب  دومحم  نبدّـمحم  نیّدـلا  بحم 
يروباشین دمحا  نبدیعـس  زا  يدادغب  دعـسوبا  نبدّمحم  رتخد  همطاف  زا  دحاولادبع  نبرّمعم  رتخد  هّیقر  داد  ربخ  ار  ام  : » دیوگ هدرک ،

ام درک  ثیدح  هیورهم ، نبدّمحم  نب  یلع  زا  یّنثم  نبرادنب  نب  نسح  نب  یلع  زا 
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شناد سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » ًاعوفرم یلع  زا  شناردپ  زا  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  زا  يزاغ  نامیلس  نبدواد  ار 
(1) .دیایب » رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار 

شلاح حرش 

«180 ربعلا 5 /   » و « 1428 ظاّفحلا 4 /  هرکذت   » رد یبهذ   - 1

«9 تایفولاب 5 /  یفاولا   » رد يدفص   - 2

«111 نانجلا 4 /  هآرم   » رد یعفای   - 3

«502 هیعفاشلا 2 /  تاقبط   » رد يونسا   - 4

«522 تایفولا 2 /  تاوف   » رد یبتک   - 5

«454 هیعفاشلا 1 /  تاقبط   » رد هبهش  یضاق  نبا   - 6

«180 لّلکملا /  جاّتلا   » رد یجونق  نسح  قیدص   - 7

هیورهم نبدّمحم  نب  یلع  لاح  حرش 

ناگرزب زا  دراد ، رارق  یمصاع  راّجن و  نبا  زا  هدش  تیاور  ِثیدح  دنس  رد  شمان  هک  هیورهم » نبدّمحم  نب  ّیلع   » هک تسین  هدیشوپ 
زا لابج  رد  دادغب و  رد  هیرق  رد  ینیوزق  هیورهم  نبدّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا  : » دیوگ شا  هرابرد  یناعمـس  .دشاب  یم  ّقثوم  ناثّدحم 

.تسا هدرک  لقن  ثیدح  نافع  نب  یلع  نب  نسح  هریغم و  نبدّمحم  يزاغ و  نامیلس  نبدواد  ینیوزق و  كدبع  نب  ییحی 

: دنا هدرک  تیاور  وا  زا  مه  صاخشا  نیا 

.نارگید ظعاو و  نیهاش  نب  صفحوبا  ریخش و  نب  هّللادیبع  نب  دّمحم  يرهبا ، هّللادبع  نبدّمحم  رکبوبا  کبنس ، نبدّمحم  نبرمع 

دصیـس و لاس  ینیوزق  نسحلاوبا  : » تسا هدرک  دای  نینچ  نادمه » لها  تاقبط   » رد ار  وا  ظفاح  دمحا  نبدّمحم  نب  حـلاص  لضفلاوبا 
زا دمآ ، ام  دزن  هدجیه 

ص:137

.یّطخ دادغب  خیرات  لیذ  ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 214 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_137_1
http://www.ghaemiyeh.com


ساّبع يرمس ، مهج  نبدّمحم  زا  نینچ  مه  درک ، تیاور  ار  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  هخسن  يزاغ  نامیلـس  نبدواد  يرازه و  نب  نوراه 
هخسن ي هب  وا  میدینـش و  بلطم  وا  زا  مردپ  مدوخ و  .دنک  یم  لقن  ثیدح  يزار  متاح  یبا  بلاط ، یبا  نب  ییحی  يرود ، دّمحم  نب 

نیا ار  وا  مه  یعفار  (1)و  .دوب » ییوگتسار  شهاگیاج  دوب و  دنملاس  يداتـسا  وا  .تسج  یم  کّسمت  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  باتک 
(2) ...تسا ».  هتفگ  یم  ثیدح  دادغب  رد  هس  تسیب و  دص و  یس  لاس  رد  وا  هک  دنک  یم  لقن  بیطخ  زا  تسا و  هدرک  دای  نینچ 

يزاغ نامیلس  نبدواد  لاح  حرش 

نبدواد : » تسا هدروآ  نینچ  شا  هرابرد  یعفار  .تسا  ثیدـح  ناـیاوشیپ  روهـشم و  ناـیوار  زا  زین  ینیوزق » يزاـغ  نامیلـس  نبدواد  »
هتفگ تسا و  هتفای  ترهـش  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  زا  ندرک  تیاور  هب  هک  تسا  یگرزب  ینیوزق ، دمحاوبا  يزاغ  فسوی  نب  نامیلس 

ار نآ  نیوزق  مدرم  هک  دراد  ناشیا  زا  يا  هخسن  وا  دوب و  هدش  ناهنپ  وا  هناخ ي  رد  نیوزق  رد  شتماقا  تّدم  لوط  رد  یلع  دوش : یم 
هفاطل حاـضیا   » باـتک رد  (3)و  ...نارگید » هیورهم و  نبدّـمحم  نـب  یلع  دّـمحم و  نـب  قاحـسا  دـننامه  دـننک ؛ یم  تـیاور  دواد  زا 

دنا و هدرک  تیاور  وا  زا  ثیدح  ناگرزب  رتشیب  : » تسا هدمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رکذ  رد  يولهد  دیـشر  هتـشون ي  لاقملا »
ینیوزق و ساّبع  نب  هّللادـبع  ییحی و  نب  ییحی  هیوهار و  نب  قاحـسا  تسا : هدـمآ  نینچ  شلاح  حرـش  رد  اجنلا » حاـتفم   » باـتک رد 

هدرک تیاور  وا  زا  هجام  نبا  دـنا و  هدرک  تیاور  وا  زا  يرگید  ناوارف  دارفا  ملـسا و  نبدّـمحم  برح و  نبدـمحا  نامیلـس و  نبدواد 
 .« ...تسا

یعفاش هحلط  نبا  دییأت   - 54

هراشا

تابثا نآ ، تّحص  هب  نانیمطا  اب  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح یعفاش  هحلط  نبا 

ص:138

.ینیوزقلا باسنالا  ( . 1 - 1
.417 نیوزق 3 /  ءاملع  رکذب  نیودتلا  ( . 2 - 2

.3 نیودتلا 3 /  ( . 3 - 3
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یم نخـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  نیطبلا ،» عزنالا   » تفـص هرابرد ي  باـتک ، مراـهچ  لـصف  رد  هک  اـج  نآ  وا  تسا ؛ هدرک 
: تسا نینچ  وا  مالک  زا  یشخب  .دنک  یم  داهشتسا  ثیدح  نآ  هب  دیوگ ،

هللا یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  دوزفا  یم  وا  شناد  رب  لاعتم  دنوادخ  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رانک  رد  هراومه  »
وا .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف تسا  هدرک  لقن  وا  زا  دوخ  دانسا  اب  شحیحـص  رد  يذمرت  هچ  نآ  ربانب   - ملـس هلآ و  هیلع و 

ار تخس  رایسب  ماکحا  داد و  یم  حیضوت  ار  اهدادخر  تالکشم  دناشن و  یم  ورف  ار  شکرس  هدیچیپ و  يایاضق  شراشرـس  شناد  زا 
، مشـش لصف  رد  يدوز  هب  هک  تشاد  هبلغ  يرگنـشور و  یتمکح  ره  رب  دوب و  يرثا  ناـشن و  وا  زا  یـشناد  ره  رد  دومن و  یم  ناـسآ 

«. یلاعت هّللاءاش  نا  .دمآ  دهاوخ  وا  تلیضف  شناد و  نایب  يراذگرثا و  نیا  لیصفت 

: دنک یم  هراشا  نآ  هب  مشش  لصف  رد  و 

عزنا ناشیا  هک  نینمؤملاریما  تفـص  رد  رتشیپ  هدرک و  لقن  شدانـسا  اب  شحیحـص  رد  يذـمرت  ماـما  هک  تسا  یتیاور  هلمج ، نآ  زا  »
: دش داهشتسا  نادب  تسا ، نیطب 

رد يوغب  یـضاق  دوعـسم  نب  نیـسح  دّمحموبا  ماما  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
« .تسا نآ  ِرد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  حیباصملا » ، » شباتک

هنوگ شناد ، هک  ور  نآ  زا  .دـینادرگ  صوصخم  هناـخ  هب  ار  تمکح  رهـش و  هب  ار  شناد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ 
هب ار  صخا  رتگرزب و  هب  ار  معا  اذـل )  ) .دراد تمکح  زا  رتریگارف  ياهدوس  رتشیب و  ياه  هخاش  رت و  هدرتسگ  نونف  رت و  عیـسو  ياـه 

«. یلاعت هّللاءاش  نا  .دمآ  دهاوخ  نیا  زا  دعب  هک  هچ  نآ  نایاپ  ات  داد ، صاصتخا  رت  کچوک 

« لوئسلا بلاطم   » باتک

دامتعا و نآ  رب  دوخ  نوگانوگ  ياه  هتشون  رد  گرزب  نادنمشناد  هک  دوش  یم  هدرمش  ربتعم  ياه  هتشون  دنمـشزرا و  ياه  باتک  زا 
رب دنا و  هدوتس  ار  نآ  دیشر ، شدرگاش ، يولهد و  هک  شریسفت  زا  ییاهاج  رد  ملاعلا  بوبحم  دّمحم  .دنا  هدرک  هیکت 

ص:139
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.تسا هتسج  یهاوگ  نآ  بلاطم  هب  هدرک و  دانتسا  لوئسلا » بلاطم   » هب دنا  هدرک  دیکأت  نآ  تقاثو  تمظع و 

شا هتفگ  نتم  هک  هدرک  حیرصت  نآ  ياه  ثیدح  هب  شدامتعا  نانیمطا و  هب  لوئـسلا ) بلاطم   ) شباتک زاغآ  رد  زین  دوخ  هحلط ، نبا 
.میدروآ ریط » ثیدح   » دّلجم رد  ار 

: تسا هدرک  حیرصت  ، تسا هدروآ  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدح هک  اج  نآ  مشش -  لصف  رد  نینچ  مه 

يا هدوهیب  دـنیرفایب و  یلدود  کش و  هک  مداـهنن  تعیدو  هب  يزیچ  دـشاب و  هتـشاد  بارطـضا  هک  ما  هدرواـین  يزیچ  باـتک  نیا  رد  »
فلخ یتیاور  هقباس  شیارب  هکلب  دننکفا ، رود  ار  نآ  اهدرخ  فانصا  هک  یکاشاخ  و  دنریذپن ، ار  نآ  اه  شوگ  فدص  هک  متشاذگن 

اذل .مدیشک  بیترت  مظن و  هب  ار  اهرد  اهرهوگ و  نآ  رد  متفرگ و  هرهب  ریش  زا  ولمم  ياه  کشم  هرک ي  زا  ات  مدید  كرادت  فلس  زا 
ياه هاگدـید  ياه  لیلد  اب  ار  اه  نآ  دنتـسه و  ایوگ  نآ  هب  میرک ) نآرق   ) باتک ياـه  هیآ  دـنراد و  حیرـصت  نآ  هب  اـه  ّتنـس  ناـبز 

.دشاب یم  نایوجشناد  يارب  اهرد  هدننکزاب ي  تسا ، ینتشاد  تسود  هچ  نآ  هدنزیرورف ي  تسا  يربا  مدرک ، ریرقت  حیحـص  مکحم 
« .دنیرفایب ناوارف  باوث  وکین و  شیاتس  شا  هدندروآدرگ  يارب  یلاعت  هّللاءاش  نا 

نآرق و تایآ  مداد ، رارق  وا  روهـشم  شناد  رامـش و  یب  ياـه  تلیـضف  ناـیب  يارب  ار  لـصف  نیا  : » دـیوگ زین  مشـش  لـصف  ناـمه  رد 
لد ییامن  هار  تسا و  تعاطتسا  ناوت و  ردق  هب  افو  اه و  هنیـس  درد )  ) نامرد نآ  رد  هک  مدروآ ، ار  نآ  هب  طوبرم  يوبن  ياه  ثیدح 
رظن زا  تسا ، نشور  یهار  ریـسم و  هک  تهج  نآ  زا  مدرک ، هدنـسب  اـه  نآ  هب  .دراد و  رب  رد  ار  رون  هب  اـه  یکیراـت  زا  هار  مگ  ياـه 
ياه ثیدـح  ندروآ  اب  شور  نیا  زا  مداد و  رارق  شظفح  يارب  سپ  شیپ و  زا  ار  یهلا  نانابهگن  دراد و  يرترب  يداـقتعا  یتسرد و 

« .مدرکن زواجت  ساسا ، یب  دانتسا  دنس و  اب  اّما  دادعترپ ،

يزوج نبا  طبس  تیاور   - 55

هراشا

ار نآ  هدرک و  لـقن  لـبنح  نبدـمحا  زا  ار  تیاور  نیا  يزوـج » نبا  طبـس   » هب فورعم  یلْغُزَق  نـب  فـسوی  رّفظملاوـبا  نیّدـلا  سمش 
: تسا هتفگ  هتسناد و  حیحص 
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زا کیرـش  زا  یمور  هّللادبع  نبدّمحم  زا  هّللادبع  نب  میهاربا  ار  ام  درک  ثیدح  دیوگ : لئاضفلا »  » رد دمحا  ملعلا : هنیدم  انا  ثیدـح  »
« .تسا نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  یلع  زا  یحبانص  زا  لیهک  نبهملس 

سک ره  سپ  تسا  نآ  ِرد  یلع  متـسه و  هقف  رهـش  نم  : » یتـیاور رد  و  .تسا » نآ  ِرد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نـم  یتـیاور « : رد  و 
دزن دیاب  دهاوخ ، ار  اه  تمکح  سک  ره  تسا : هدوزفا  هدرک و  تیاور  ار  نآ  قاّزرلادبع  .دـیایب » رَد  نآ  دزن  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد 

.دیایب رد  نآ 

: تسا نینچ  خساپ  دنا ، هدروآ  رامش  هب  فیعض  ار  ثیدح  دوش : هتفگ  رگا 

رگا تسا و  هدرکن  رکذ  ار  هلفغ  نبدـیوس  اج  نیا  رد  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  یحبانـص  زا  هلفغ  نبدـیوس  تسا : هتفگ  ینطقراد 
؟ اه تلیضف  باب  هب  دسر  هچ  تسا ، تّجح  لسُرم  ماکحا ، باب  رد  دوش و  یم  لسرم  ثیدح  نیا  دوش  تباث  ینطقراد  هتفگ ي 

هچ نآ  هب  مینک  یم  جاجتحا  هکلب  میزادرپ ، یمن  اـه  نآ  هب  اـم  مییوگ : تسا ، ثحب  وگو و  تفگ  اـه  تیاور  نیا  رد  دوش  هتفگ  رگا 
تیاور نوچ  دش ، دـنهاوخ  تباث  تایاور  نآ  یمامت  دـش ، تباث  تیاور  نیتسخن  رگا  .تسا  یلع  زا  لّوا  تیاور  نآ  هدروآ و  دـمحا 

.رتراوازس اج  نیا  رد  تسا و  زیاج  تعیرش ، ماکحا  رد  ثیدح  يانعم  ندرک 

هقث ّدض  رب  تسا : هتفگ  هدرک و  فیعضت  ار  وا  ناّبح  نبا  هک  تسا  لبنح  نبدمحا  داتسا  ِداتـسا  یمور  یلع  نبدّمحم  دوش : هتفگ  رگا 
ار نآ  دوب  فیعـض  رگا  هدرک و  تیاور  وا  زا  دمحا  ِداتـسا  دّمحم  نب  میهاربا  مییوگ : .تسا  هدشن  تابثا  هک  دروآ  یم  ییاهثیدح  اه 

یماگنه سپ  تسا ، لیدعت  حرج و  وا  تداع  هک  یلاح  رد  هدرمشن  فیعض  ار  وا  هداد و  دانسا  وا  هب  دمحا  نینچ  مه  درک و  یم  نایب 
مود لـصف  رد  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  نینچ  مه  (1) .تسا » لداـع  شندرک  تیاور  رد  هک  دوش  یم  موـلعم  دـهد ، یم  دانـسا  وا  هب  هک 

رت نوزفا  تسا و  هام  دیشروخ و  زا  رتروهشم  وا  ياه  تلیضف  : » دیوگ تسا ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  هرابرد ي  هک  شباتک 
هدش روهشم  تباث و  هک  ار  هچ  نآ  اه  نآ  زا  نم  تساه و  هزیرگنس  اه و  گیر  زا 
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کش و چیه  هک  یکاپ  ّتنس  زا  رگید  شخب  هدش و  طابنتسا  میرک ) نآرق   ) باتک زا  یشخب  تسا : هنوگ  ود  رب  هک  ما  هدیزگرب  تسا 
تباث و هک  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياه  تلیـضف  زا  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  هک  دـش  تباث  سپ  (1) .تسین » نآ  رد  يدـیدرت 

.تسین نآ  رد  يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه  هدوب و  روهشم 

امهیلع نینمؤملاریما  ردام  هژیو ي  لصف  رد  شراتفگ  نیا  دش ، تباث  هچ  نآ  لقن  هب  تسا  يزوچ  نبا  يدـنب  ياپ  رگنایب  هک  يزیچ  و 
حور شدانسا  رد  دنا  هتفگ  هکنیا  رگم  تسا ، هدروآ  وا  تلیـضف  رد  ینالوط  یثیدح  میعنوبا  ظفاح  میوگ : : » دیوگ هک  تسا  مالـسلا 
ندرک تیاور  دّرجم  لاح  ره  هب  (2) .میدرکن » لقن  ار  نآ  تهج  نیا  زا  تسا و  هدرک  فیعـضت  ار  وا  يدع  نبا  هک  هدمآ  حالـص  نب 

ره دندقتعم  نانآ  نوچ  تسا ، هدنسب  شتحـص  رظن  زا  نارگید  يزوج و  نبا  طبـس  يارب  ناشیا ، لیاضف  رد  دمحا  طّسوت  ثیدح  نیا 
طّـسوت ثیدـح  نیا  تیاور  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه  .درک  عوجر  نادـب  دـیاب  تسا و  تّجح  دـنک ، شتیاور  دـمحا  هک  ار  یثیدـح 

.دش نایب  دمحا 

شلاح حرش 

رد مالعا  ياملع  ناگرزب  .تسا  هدـمآ  تشادـگرزب  لیلجت و  اب  اهقف  تاقبط  خـیرات و  ياه  باـتک  رد  يزوج  نبا  طبـس  لاـح  حرش 
: هلمج زا  .دنا  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  هریس  هقف و  ثیدح ، ياه  باتک 

.ناکّلخ نبا  زا  نایعلا  تایفو   - 1

.ینینوی زا  نامّزلا  هآرم  لیذ   - 2

.ءادفلاوبا زا  رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا   - 3

.يدرو نبا  زا  رصتخملا  همتت   - 4

.یبهذ زا  ربغ  نم  ربخ  یف  ربعلا   - 5

ص:142

.13 همألا / صاوخ  هرکذت  ( . 1 - 1
.10 نامه /  ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 219 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_142_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_142_2
http://www.ghaemiyeh.com


.يدفص زا  تایفولاب  یفاولا   - 6

.یعفای زا  نانجلا  هآرم   - 7

.یشرق زا  هّیفنحلا  تاقبط  یف  هیضملا  رهاوجلا   - 8

.يراق زا  هّیفنحلا  تاقبط  یف  هّینجلا  رامثألا   - 9

.هبهش یضاق  نبا  زا  هیعفاشلا  تاقبط   - 10

.يدابآزوریف زا  هیضملا  رهاوجلا  رصتخم   - 11

.دهف نبا  زا  مارحلا  دلبلا  رابخأب  مارملا  هیاغ   - 12

.دهف نبا  زا  يرقلا  ّما  رابخأب  يرولا  فاحتإ   - 13

.يدواد زا  نیرّسفملا  تاقبط   - 14

.يوفک زا  رایخألا  مالعأ  بئاتک   - 15

.يواخس زا  یبنملا  لوقلا   - 16

.یطویس زا  دصقملا  نسح   - 17

.یفکصح زا  راتخملا  ّردلا   - 18

.يدوهمس زا  نیدقعلا  رهاوج   - 19

.رجح نبا  زا  هقرحملا  قعاوصلا   - 20

.یبلح زا  نویعلا  ناسنا   - 21

.یجنگ زا  بلاطلا  هیافک   - 22

.یناشخدب زا  اجنلا  حاتفم   - 23

.يولهد زا  هفحتلا   - 24

: تسا رارق  نیا  زا  وا  لاح  حرش  كرادم  یضعب 
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.383 نیرّسفملا 2 /  تاقبط  ، 231 هیضملا 2 /  رهاوجلا  ، 136 نانجلا 4 /  هآرم  ، 220 ربعلا 5 /  ، 26 رصتخملا 3 / 

یعفاش یجنگ  تیاور   - 56

هراشا

نآ هداد و  صاصتخا  ملعلاهنیدم »  » ثیدح هب  ار  بلاطلا » هیافک  ، » شباتک زا  باب  کی  یعفاش ، یجنگ  فسوی  نبدّـمحم  هّللادـبعوبا 
تباث راوتسا  هوجو  رایسب و  قرط  زا  ار 
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: دیوگ هک  ییاج  تسا ؛ هدرک 

.اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  تسا : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیامرف  نیا  هب  یلع  نتفای  صاصتخا  رد  متشه  هاجنپ و  باب  » 

یلع نبدّمحم  یلاعملاوبا  اه  بهذم  داتسا  هاضقلا ، یـضاق  دنزرف  دّمحم  لضفلاوبا  ماش ، گرزب  هاضقلا ، یـضاق  هماّلع  داد  ربخ  ار  ام 
نب ّیلع  نبدـمحا  ثیدـح  ِلها  قلطم  ِگرزب  ناظفاح و  تنیز  زا  زاّزق ، روصنموبا  زا  يدـنک ، نسح  نبدـیز  برع  تّجح  زا  یـشرق ،

زا یمعثخ  صفح  نب  نیـسح  رفعجوبا  زا  رّفظم  نبدّمحم  درک  ثیدـح  ار  ام  هک  هّللادـبع  نبدّـمحم  نب  هّللادـبعوبا  زا  يدادـغب  تباث 
نب مصاع  زا  یلع و  زا  ثرح  زا  قاحـساوبا ، زا  ینادـمه  میهاربا  نب  لیعامـسا  زا  يدـنک ، رـشب )  ) ریـشب نب  ییحی  زا  بوقعی  نبداـّبع 
شا هشیر  نم  هک  دیرفآ  یتخرد  زا  ار  یلع  نم و  دنوادخ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  یلع  زا  هرمض 

؟ دیآ یم  نوریب  هزیکاپ  زج  هزیکاپ  زا  ایآ  سپ  .دنتـسه  شیاه  گرب  نایعیـش  شا و  هویم  نیـسح  نسح و  شا و  هخاش  یلع  متـسه و 
« .دیایب رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  رهش  نآ  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم 

.تسا هدرک  تیاور  هنوگ  نیا  ار  نآ  بیطخ  میوگ :

ظفاح زا  يزاریـش ، دّـمحم  نب  هّللا  هبه  نبدّـمحم  هاضقلا  یـضاق  و  هّللا ، هبه  نبدّـمحم  رـصنوبا  هاضقلا  یـضاق  هماّلع  ار  ام  داد  ربخ  و 
نوراه نب  نامعن  زا  يدـع ، نبا  دـمحاوبا  زا  فسوی ، نبهزمح  زا  هدعـسم  نب  مساقلاوبا  زا  يدنقرمـس ، نب  مساـقلاوبا  زا  مساـقلاوبا ،

، بّدؤم دیزی  نب  هّللادبع  نبدمحا  ار  ام  درک  ثیدح  دنتفگ : هک  دّمحم  نب  کلملادبع  یفریـص و  لّمؤم  نبدمحا  نبدّـمحم  يدـلب و 
: دیوگ یم  رباج  مدینش  تفگ : هک  نامهب  نب  نامحّرلادبع  زا  میثخ  نب  نامثع  نب  هّللادبع  زا  نایفس  زا  قاّزرلادبع  زا 

: دومرف یم  دوب ، هتفرگ  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  يوزاب  هک  یلاح  رد  هیبیدح ، زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدـینش 
« .دنکن يرای  ار  وا  یـسک  ره  تسا  روای  یب  دوش و  يرای  دـنک ، يرای  ار  وا  سک  ره  تسا ، ناراک  هانگ  لتاق  ناراکوکین و  ریما  نیا  »

.دیایب رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ  ار  رهـش  نآ  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف هدرک  رتدـنلب  ار  ناشیادـص  سپس 
(.« دیآرد شرَد  زا  سپ  )
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.تسا هدرک  رکذ  شناداتسا  يوس  زا  ار  شنایوار  هدرک و  تیاور  ار  نآ  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  نینچ  نیا  متفگ ): )

( نب  ) هّللادـبعوبا زا  يرـُسب ، نب  مساـقلاوبا  زا  نسح ، نب  كراـبم  زا  قشمد ، رد  یجزا  نسحلاوبا  نب  هّللادـبع  نب  یلع  داد  ربـخ  ار  اـم 
زا شمعا  زا  سنوی  نب  یـسیع  زا  ینامثع  هّللادبع  نب  نامثع  زا  ایطاز  نب  قاحـسا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  زا  نیـسح  نبدّـمحم  زا  دّـمحم ،

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم ،

.تسا یلاع  ِنسح  ثیدح ، نیا  میوگ :

هک تسین  نیا  زج  دنتفگ : یهورگ  هک  ییاجات  دنا  هتفگ  رایـسب  تسا و  شناد  ِرد  یلع  دـنا : هتفگ  ثیدـح  نیا  ینعم  رد  نادنمـشناد 
هچ نآ  منآ و  ِهاگیاج  شناد و  ندعم  نم  تسا : هدوب  نیا  ناشروظنم  مشناد » رهش  نم   » شیامرف اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دنلب رایـسب  رهـش  نیا  ِرَد  هک  تسا  نیا  .تسا » نآ  ِرد  یلع  و   : » زا ناـشیا  دوصقم  .دوـش و  یمن  هدرمـش  شناد ، تسا  نم  زا  ریغ  دزن 
تساه و تعیرـش  نیرترگتیادـه  نیرت و  تباث  نیرترادـیاپ و  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعیرـش  هک  تهج  نآ  زا   ) تسا

یتساـک زا  دوش ؛ یم  هتـشاد  هاـگن  ّلـج ، ّزع و  دـنوادخ  يراد  هگن  اـب  هکلب  دوش ، یمن  دراو  نآ  رب  زگره  لیدـبت  فیرحت و  خـسن و 
هک تسا  یباتک  نیرخآ  وا  باتک  تسا و  هداد  تبـسن  يدنلب  هب  ار  نآ  ور  نیا  زا  دـنک ، یمن  نوگرگد  ار  نآ  يزیچ  تسا و  نوصم 

(1) هیلع » ًانمیهم  و  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .دوش  یمن  دراو  نآ  رب  یخـسن  سپ  تسا ؛ هداتـسرف  ورف  ار  نآ  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ 
، تسا هدـمآ  نآ  رد  مارح  لالح و  زا  هچ  نآ  دـنک و  یم  ییامرف  مکح  نیـشیپ  هدـش ي  لزان  ياه  باـتک  رگید  رب  نآرق  نیا  ینعی :

هداتـسرف ورف  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  باتک  ِنیرتالاو  نآرق  سپ  .ددرگ  یمن  لطاب  دوش و  یمن  خسن  دـنک و  یمن  رییغت  زگره 
هک هنوگ  نادب  تساه ، تعیرش  نیرتاهب  نارگ  نیرتابیز و  نیرتالاب و  نیرتالاو و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعیرـش  تسا و 

.تسا زارفرب  هتشارفارب و  هبترمالاو ، هراومه  سپ  .دوش  یمن  دراو  نآ  رب  لیدبت  خسن و 
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هنیدـم انأ  : » زا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روظنم  هک  تسا  نینچ  نم  دزن  ثیدـح  نیا  هجو  تسا  رتاناد  دـنوادخ  و  میوگ - :
هب رارقا  هب  ار  مدرم  يربماـیپ  زاـغآ  رد  هک  داد  مناـمرف  تخوـمآ و  نم  هب  ار  شناد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دوـب  نیا  .اـهباب » ّیلع  ملعلا و 
هب رارقا  زا  هک  داد  منامرف  یناسک  اب  گنج  هب  دنوادخ  سپس  دش ، يرپس  هنوگ  نیدب  تلاسر  نارود  زا  یشخب  ات  مناوخب  وا  یگناگی 

اه و یهن  اهرما و  رد  مشناد ، رهـش  نم  سپ  .دوب  هدرک  عنم  راک  نیا  زا  هکنیا  زا  سپ  دندرک ؛ يراددوخ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  یگناگی 
دارفا رگید  منادناخ و  زا  یسک  نیتسخن  وا  ینعی  تسا ؛ نآ  ِرد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناکرشم و  اب  مدیگنج  هکنیا  ات  گنج  حلص و  رد 

درک و یمن  عضو  ار  ناراک ) هانگ   ) نارگمتـس اب  ندیگنج  مدرم  يارب  یلع  رگا  دگنج و  یم  نارگمتـس  اب  نم  زا  دـعب  هک  تسا  متّما 
هتخانش زگره  مکح  نیا  تشاد ، یمن  مارح  ار  ناشنادنزرف  ناشلاوما و  نتفرگ  تخاس و  یمن  اهر  ار  ناشناریسا  ار و  نانآ  لتق  مکح 

.دش یمن  هتسناد  و 

درک عضو  ار  ناشنادنزرف  نتفرگریسا  ناشلاوما و  ندرب  جارات  هب  نوناق  ناکرشم  اب  گنج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ 
تراسا هب  نادنزرف  نانز و  دوشن و  هتـشک  يریـسا  دوشن و  هلمح  ناحورجم  رب  هک  درک  عضو  نوناق  ناراک  متـس  اب  گنج  رد  یلع  و 

.تسوکین حیحص و  یهجو  نیا  دوشن و  هرداصم  ناشلاوما  دنوشن و  هتفرگ 

ندوبراشرـس ینوزفا و  یلع و  يرترب  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  ناعبات و  هباحـص و  زا  نادنمـشناد  همه ، نیا  اـب 
نامثع و رمع و  رکبوبا و  دـنا و  هدـش  لئاق  شیاهاوتف  یتسرد  شیاـه و  تواـضق  ییوکین  شناوارف و  تمکح  یکریز و  شـشناد و 

نیا هک  دندرک  یم  لمع  دنتفریذپ و  یم  در  ای  دییأت  رد  ار  وا  نخس  دندرک و  یم  هرواشم  ماکحا  رد  وا  اب  باحصا  نادنمشناد  رگید 
.دشاب یم  شمکح  یتسرد  شدرخ و  يرترب  وا و  ناوارف  لضف  شناد و  هب  ناشفارتعا  دوخ 

، وا نمؤم  ناگدنب  دزن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  دنوادخ و  دزن  وا  ماقم  نوچ  تسین ، هفازگ  وا  قح  رد  زگره  نخس  نیا 
(1) .تسا » نآ  زا  رتالاب  رتالاو و 
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« بلاطلا هیافک   » باتک

ام ناگرزب  هک  ییاه  تیاور  زا  یشخب  لماش  تسا  یباتک   » هک دنک  یم  حیرـصت  بلاطلا » هیافک   » شباتک همّدقم ي  رد  یجنگ  ِظفاح 
یـسک نآ  یلع ، نینمؤملاریما  بقانم  رد  ناظفاح  هّمئا و  ياه  باتک  زا  حیحـص  ياه  ثیدح  هلمج  زا  دـنا ؛ هدرک  تیاور  اهرهـش  رد 

نآ رد  مه  وا  هکنیا  زج  تسا  هتفاـین  شدـلوم  یگزیکاـپ  دوـخ و  ناردـپ  رد  یتلیـضف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک 
« .دشاب یم  شکیرش 

شلاح حرش 

حرش باتک  ياهدلج  زا  یضعب  رد  ام  دنا و  هدروآ  لاجر  خیرات و  ياه  باتک  رد  ار  شلاح  حرـش  ناخّروم  نارـس  گرزب و  ياملع 
 / بادآلا 3 عمجم  صیخلت  254 ؛ تایفولاب 5 /  یفاولا  392 ؛ نامزلاهآرم 1 /  لیذ  تسوا : لاح  حرش  رداصم  زا  .میدروآ و  ار  شلاح 

.389

مالّسلادبع نبّزع  تابثا   - 57

هراشا

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  نابز  زا  هک  ینخس  رد  ار  ثیدح  یعفاش  یقشمد  یملس  مالّـسلادبع  نبزیزعلادبع  نیّدلاّزع ، خیش 
هک ییاج  هدرک ؛ لقن  لئاضفلا » حیجرت  یلع  لئالّدلا  حیضوت   » شباتک رد  ار  نآ  نتم  دمحا  نیّدلا  باهـش  هک  تسا  هدروآ  هتفرگرب ،

: دیوگ

نیّدـلاّزع مدرم ، یتفُم  رـصاعم ، ناگرزب  ياوشیپ  ربهار ، گرزب  دوخ ، راگزور  رد  نافراع  ناـهرب  شیوخ ، نارود  رد  اـملع  ناطلـس  »
ناونع هب  مالّسلادبع ، نبزیزعلادبع 
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هک نامسآ  نیمز و  رد  دنوادخ  ّیلو  یلع  اه : یکین  شرامش  ماگنه  نانگمه  نیرترب  و  ارچ ، نوچ و  یب  یباحـص  نیتسخن  لاح  نابز 
: دیوگ دیامرف  دنم  هرهب  وا  زا  ار  ام  لاح  ره  رد  داب و  یضار  وا  زا  دنوادخ 

ورف ام  رب  تیاده  ضیف  هک  نآ  زا  دعب  تسا ، هدش  هتشرس  تیامح ، هاگ  تشرس  رد  تیانع  تسد  اب  تیبلا ، لها  ام  تنیط  مدرم ! يا  »
دزغل و یمن  نامیاهاپ  زگره  سپ  دـش ، هدـیمد  نآ  رد  رما  حور  دـش و  يراـیبآ  یحو  اـب  نیجع و  تّوبن  هریمخ ي  اـب  سپـس  .تخیر 

هار ار  مدرم  یـسک  هچ  سپ  میوش ، هارمگ  ام  رگا  سپ  .دوش  یمن  هتـساک  نامیاهرون  زگره  دنوش و  یمن  هار  مگ  نامناگدید  زگره 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دّمحم  تسا و  یکی  تّوبن  تخرد  دنتـسه و  نوگانوگ  ناتخرد  زا  هک  یمدرم  دـنک !؟ یم  ییامن 
، رون شلـصا  سپ  دنتـسه ، شیاه  هخاش  نیـسح  نسح و  شا و  هویم  ارهز  همطاف ي  متـسه و  شعرف  نم  تخرد و  نآ  لـصا  ملس ، 

تـسا رون  دسرن ، نآ  هب  یـشتآ  هک  دـنچره  دوش  نابات  شنغور  هک  تسا  کیدزن  تسا ، رون  شا  هخاش  رون و  شا  هویم  رون ، شعرف 
سپ دـش ، انب  نم  هیاپ ي  یگزیکاپ  رب  نم  تلیـضف  لصف  دوش ، یم  انب  اـه  هیاـپ  رب  اـه  عرف  هک  اـجط  نآ  زا  نم ! موق  يا  رون ، يور  رب 

.دش فرطرب  مهودنا  نآ  هب  و  مدرب ، ثرا  هب  میومعرسپ  زا  ار  مشناد 

ارم ددرگ و  یمن  هدوزفا  منیقی  رب  دوش ، هتشادرب  هدرپ  رگا  سپ  متشگن ، یضار  ینید  هب  مالسا  زا  ریغ  مدرک و  يوریپ  ار  ینیما  لوسر 
ملیامح ار  یلع » مکاضقا   » تسب و نیذآ  ار  مرمک  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » دنبرمک اب  دیـشخب و  تنیز  هالوم » تنک  نم   » جات هب 

« .دیناشوپ ارم  یّنم » یلع  یلع و  نم  انأ   » نیّرز سابل  اب  دومرف و 

ّینأ ّکنأ  تننط  یّتح  کنم  ینتیندأ  ینیع  کب  ینتلغشأ  کنم  تبجع  دیوگ : رعاش 

.هتشاد لوغشم  وت  هب  ارم  نم  مشچ  هک  وت ، زا  متفگش  رد 

.یتسه نم  وت  مدرب  نامگ  هک  يدرک  کیدزن  شیوخ  هب  ارم  نانچ 

(1) .تسا » هدرک  رکذ  هک  هچ  نآ  نایاپ  ات 

شلاح حرش 

لوصاط و هقف و  رد  ...یعفاش  یقشمد  یملس  مساقلاوبا  نب  مالّـسلادبع  نبزیزعلادبع  دّمحموبا  مالـسالا ، خیـش  نیّدلاّزع  : » یبهذ  - 1
وا هب  بهذم  تخانش  دیسر و  داهتجا  هجرد ي  هب  تشون و  باتک  داد و  اوتف  شزومآ و  دش ، دمآرس  یبرع  نابز 
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، ماما هماّلع ، هیقف ، خیـش  : » یعفاـی  - 2(1) ...نید ».  رد  يراوتـساو  رکنمزا  یهن  فورعم و  هـبرماو  عرو  دـهزاب و  هار  مـه  دـش  یهتنم 
، نافیدر مه  رگید  رب  شیوخ  نارود  زاتـشیپ  ناکاپ ، ياریذـپ  هاـگیاج  نادنمـشناد و  ناطلـس  بیطخ ، یـضاق ، سّردـم ، هدـنهداوتف ،
اب هارمه  هک  نیقی  نافرع و  ینیب و  كزان  شهوژپ و  ياراد  اـهروشک ، رگید  رد  هدـش  هتـشاد  گرزب  فراـعم و  اـه و  شناد  ياـیرد 
وا رب  یلذاش  هار  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یـسک  دوب ؛ دوهـشم  وا  زا  مارتحا  تهاجو و  تلالج و  حالـص و  شناد و 

هقف و رد  ...یعفاش  یقشمد  یملـس  مساقلاوبا  مالّـسلادبع ، نبزیزعلادبع  نیّدلاّزع  مالـسا ، گرزب  مدرم ، هدنهداوتف ي  داتـسرف ، دورد 
، اـه شناد  نونف  رد  داد و  يراوتـسا  ياـهاوتف  تشون و  يدـنمدوس  ياـه  باـتک  داد ، اوتف  شزومآ و  دـش و  دمآرـس  یبرع  لوصا و 

مدرم ياه  هتفگ  نادنمشناد و  بهذم و  فالتخا  لوصا و  یبرع و  هقف و  ثیدح و  ریسفت و  زا  دروآ ؛ درِگ  يدننام  یب  ياه  یتفگش 
دندرک و ترفاسم  وا  يوس  هب  اهروشک  رگید  زا  نایوجـشناد  تسا و  هدیـسر  داهتجا  هجرد ي  هب  دش  هتفگ  هکنیا  ات  نآ  ياهذخأم  و 
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هماقا  اه ، تعدب  اه و  یهار  مگ  ِندنکرب  عرو و  دـهز و  اب  هار  مه  دـش ؛ متخ  وا  هب  بهذـم  تخانش 

دنوادـخ هار  رد  دوب و  ریگ  تخـس  نید  رد  درک ، یم  لـمع  نآ  هب  راکـشآ و  ار  قـح  وا  تفاـی ؛ ترهـش  وا  زا  هک  يرگید  ياـهراک 
هک هچ  نآ  شربمایپ و  دنوادخ و  نامرف  هب  هکلب  دیسرت ، یمن  ناطلس  هاشداپ و  چیه  تردق  زا  و  درک ، یمن  رثا  وا  رد  یـسک  شنزرس 

: يونسا  - 3(2) .تشذگرد » تصش  دصشش و  لاس  هب  رصم  رد  شدزرمایب ، دنوادخ  هک  وا  درک ، یم  لمع  دوب ، رّهطم  عرش  ياضتقا 
یهنو فورعم  هب  هدـننکرما  ، نادرگاشو فینـصتو  دـهزو  يراکزیهرپ  لمع و  ملع و  رد  مالـسا  گرزب  شدزرمایب ، دـنوادخ  هک  وا  »

دّمحموبا نیّدلاّزع  نادنمشناد ، ناطلس  شنارود ، هناگی ي  هماّلع ، ماما ، گرزب ، وا ، : » هبهـش یـضاق  نبا   - 4(3) .دوب » رکنمزا  هدننک 
ناطلس  » بقل هک  تسا  ینامه  دیعلا  قیقد  نبا  و   - تسا هدرک  لقن  وا  زا  ثیدح  لهچ  هدرک و  تیاور  وا  زا  یطایمد  ...دوب  یملس 
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نخـس ياه  تعدب  زا  يرایـسب  دش ؛ هباطخ  راد  هدهع  قشمد  رد  درک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رایـسب  داد و  وا  هب  ءاملعلا »
 - 5(1) .تفرگرد » عازن  ببـس  نیدب  حالـص  نبا  وا و  نیب  سپ  درک ؛ لطاب  ار  نابعـش )  ) همین بئاغر و  زامن  ...درب و  نیب  زا  ار  نانار 

نایاپ وا  هب  ییاسراپ  دهز و  اب  هار  مه  بهذم  تخانش  تسا : هتفگ  ربعلا »  » رد یبهذ  املع ، ناطلـس  مالـسا ، خیـش  دّمحموبا  : » یطویس
« .دیسر داهتجا  هجرد ي  هب  تفای و 

نب نیّدـلاّزع  خیـش  سلجم  زا  رت  ناـشخرد  یهقف  یـسلجم  نیمز  يور  هک  دـش  هتفگ  نم  هـب  تـسا : هـتفگ  یلذاـش  نسحلاوـبا  خـیش 
شدزن هب  وا  زا  نتفرگاوتف  يارب  اه  نیمزرس  رگید  زا  دیسر و  وا  هب  بهذم  تسایر  تفگ : شخیرات  رد  ریثک  نبا  تسین و  مالّسلادبع 

اوتف دیـسر ، یم  شداهتجا  هچ  نآ  هب  تفای و  شرتسگ  شدید  قفا  هکلب  تشادن ، بهذـم  هب  یگدرپسرـس  شرمع  نایاپ  رد  .دـندمآ 
.داد

.دوب مالسا  ناهاشداپ  زا  یکی  مالّسلادبع  نبا  تفگ : دیعلا  قیقد  نبا  شدرگاش  و 

(2) .تسا » یلازغ  زا  رت  هیقف  مالّسلادبع  نبا  تفگ : بجاح  نب  نیّدلا  لامج  خیش  و 

« يولوم  » هب فورعم  دّمحم  نیّدلا  لالج  تابثا   - 58

هراشا

نینمؤملاریما نامیالوم  حدم  رد  يرعـش  نمـض  رد  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدح يولوم »  » هب فورعم  یخلب  دّمحم  نبدّمحم  نیّدلا  لالج 
لغد زا  هّزنم  ناد  ار  قح  ریش  لمع  صالخا  زومآ  یلع  زا  دوش : یم  زاغآ  نینچ  هک  تسا  هدروآ  يونثم »  » شناوید رد  مالسلا  هیلع 

ار ملع  هنیدم ي  نآ  یباب  وت  نوچ  دیوگ : هک  اج  نآ  ات 

ص:150

.440 هبهش 1 /  یضاق  نبا  زا  هیعفاشلا  تاقبط  ( . 1 - 1
.314 هرضاحملا 1 /  نسح  ( . 2 - 2
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شلاح حرش 

نب نامحّرلادـبع  نـب  هّللادـبع  نـب  ّبیـسم  نـب  مساـق  نبدـمحا  نـب  نیـسح  نبدّـمحم  نبدّـمحم  نبدّـمحم  : » یــشرق رداقلادـبع   - 1
.يونزغ نیّدلا  لالج  انالوم   » هب فورعم  یمیت  هفاحقوبا  نبا  قیدصرکبوبا 

لالج خیش  فلتخم ...، ياه  شناد  بهاذم و  نیب  فالتخا  دروم  یهقف  لئاسم  هب  اناد  و  هقف ، رد  هاگآ  بهذم ، هب  اناد  وا  [: » يونوق ] 
خیـش یفنح  ياملع  زا  : » یقینزا لـضاف   - 2(1) ...درک ».  اهر  ار  ندرکراک  نتـشون و  دـیزگ و  ییاهنت  دـش و  يوزنم  سپـس  نیّدـلا 

زا يرایـسب  داد ، بقل  نینچ  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  ای  تفای ، بقل  ءاملعلا » ناطلـس   » هب هک  دوب  نیّدـلا  لالج 
وا زا  يا  هدرتسگ  لاح  حرش  یماج  نامحّرلادبع   - 3(2) .دنا » هدینش  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  باوخ  رد  ناحلاص 

ماظن نب  یلعلادبع  يولوم  لاح ، ره  هب  .تسا (4) هدروآ  وا  زا  يا  هدرتسگ  لاح  حرش  زین  یناشخدب  نیّدلادجم  .تسا (3)4 -  هدروآ 
شیاتس دروم  يونثم » حرـش  ، » شباتک هّمدقم ي  رد  ار  يونثم »  » و يولوم » ، » تسا مولعلارحب »  » هب بّقلم  نانآ  دزن  هک  يراصنا  نیّدلا 

.تسا هداد  رارق 

يوون نیّدلا  ییحم  تابثا   - 59

هراشا

حیـضوت  » رد هک  نانچ  مه  ...تسا  هدرک  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  حدـم  رد  يرعـش  تیب  نمـض  ار  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح وا 
: تسا هدمآ  دنا ، هدرک  حدم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یناسک  دای  رد  لئالّدلا »

، اهاوتف اه و  شناد  عجرم  ناگرزب ، رد  هراشا  دروم  مالسا و  رد  ياوشیپ  دننام  »

ص:151

.124  - 123 هیفنحلا 2 /  تاقبط  یف  هیضملا  رهاوجلا  ( . 1 - 1
.یقینزا زا  مولعلا  هنیدم  ( . 2 - 2

.459 سنالا /  تاحفن  ( . 3 - 3
.یّطخ لسالسلا  عماج  ( . 4 - 4
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بایترا الب  نیملسملا  ماما  تسا : هتفگ  بوخ  رایسب  هدورس و  يوون ، ییحی  نیّدلا  ییحم  ایرکزوبا 

شلاح حرش 

ناوت یمن  نآ  زا  شیب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنا  هداد  رارق  شیاتـس  دروم  ار  وا  دـنا و  هدروآ  ار  شلاح  حرـش  ناخّروم  ناظفاح و  ناگرزب 
: هب دوش  عوجر  .تفگ 

.1470 ظافحلا 4 /  هرکذت   - 1

.312 ربعلا 5 /   - 2

هنس 676. ثداوح  نانجلا -  هآرم   - 3

ثداوح 676. رصتخملا -  همتت   - 4

.476 يونسأ 2 /  زا  هیعفاش  تاقبط   - 5

.395 یکبس 8 /  زا  هیعفاش  تاقبط   - 6

.378 هرهاّزلا 7 /  موجنلا   - 7

.510 ظاّفحلا /  تاقبط   - 8

ثداوح 676. سیمخلا -   - 9

يزاریش يدعس  تابثا   - 60

هراشا

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  حدم  رد  شا  هدیصق  نمض  ار  ثیدح  نیا  يزاریش  يدعس  هّللادبع ، نب  حلصم  نیّدلا  فرش  خیش 
مدش ناج  زک  منم  تسا : نینچ  نآ  نتم  هک  تسا  هدروآ  ار  نآ  یـشخدب » اّلمریم   » هب روهـشم  رفعج  نیّدـلارون  هک  تسا ، هدرک  تباث 

ردیح يالوم 

ص:152
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ملاع ود  ره  هاشداپ  ّقح  هب 

ص:153
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شلاح حرش 

«600 سنالا /  تاحفن   » رد یماج  نامحّرلادبع   - 1

«223 ءارعشلا /  هرکذت   » رد يدنقرمس   - 2

يربط ّبحم  تیاور   - 61

هراشا

هک یلع  زا  تسا : ملعلا  هنیدـم  باب  ملع و  هناخ  ِرد  هک  وا  یگژیو  نیا  داـی  تسا « : هدرک  تیاور  نینچ  ار  نآ  هرـضنلا » ضاـیّرلا   » رد
« .تسا نآ  رد  یلع  مشناد و  هناخ ي  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :

هدوزفا .مشناد و  رهش  نم  : » دیوگ هدرک  تیاور  ار  نآ  ورمعوبا  تسا و  هدرک  لقن  ار  نآ  نسح  ياه  ثیدح  نمـض  حیباصملا ،»  » رد
ملع هناخ ي  ِرَد  وا  هکنیا  دای  : » تسا هدمآ  یبقعلا » رئاخذ   » رد (1)و  دوش » دراو  نآ  ِرد  زا  دیاب  سپ  دهاوخ  ار  شناد  سک  ره  تسا :

ِرد یلع  مشناد و  هناخ ي  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تفگ هک  هدش  لقن  یلع  زا  تسا ، ملعلا  هنیدم  باب  و 
.تسا هدرک  لقن  نسح  ياه  ثیدح  نمض  حیباصم »  » رد ار  نآ  يوغب  .تسا » نآ 

رد زا  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  دوزفا : و  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  ورمعوبا  و 
« .دوش دراو  نآ 

شلاح حرش 

: دینک هعجارم  دنا ، هدروآ  ار  شلاح  حرش  لماک ، لالجا  تشاد و  گرزب  اب  ناظفاح  نایاوشیپ و  ناگرزب 

.1474 ظاّفحلا 4 /  هرکذت   - 1

.18 یکبس 8 /  تاقبط   - 2

ص:154

.255 هرشعلا 2 /  بقانم  یف  هرضنلا  ضایرلا  ( . 1 - 1
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.224 نانجلا 4 /  هآرم   - 3

.74 هرهاّزلا 8 /  موجنلا   - 4

ظاّفحلا 511. تاقبط   - 5

یناغرف تابثا   - 62

هراشا

نیا حرش  رد  هیئاتلا » حرش   » رد هتـسناد و  مّلـسم  لسرم  ثیدح  ار  نآ  تسا و  هدرک  تابثا  ار  نآ  یناغرف  دمحا  نبدّمحم  نیّدلادیعس 
« هلیضف ّلک  ثرإ  نِم  مهّصخ  امب  هب  مهّصخ  ام  ضعب  نم  مهتامارک  : » تسا هتفگ  هک  ضراف  نبا  تیب 

هدرب ثرا  هب  ار  یتلیـضف  ره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هتـشاد  صوصخم  نادب  ار  نانآ  ادـخ  هچ  نآ  زا  تسا  يا  هراپ  نانآ  ياه  تمارک 
.دنا

نآ هک  تسا  میرک  باتک  میظع و  مالک  تالکـشم  ندوشگ  تسا و  ینافرع  دوهـش  شناد و  بلاـط : یبا  نب  ّیلع  مهـس  اـّما  دـیوگ :
: يوبن مالک  اب  هک  نایب  نیرت  نشور  اب  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تازجعم  نیرت  صوصخم  زا  باتک 

هک يرگید  ياه  تلیضف  اب  هار  مه  هالوم » ٌّیلعَف  هالوم  ْتنُک  نم  : » ناشراتفگ نیا  اب  دوب و  هدیسر  نادب  اهباب » ٌیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  »
« هّیصولاب هلان  ملعب  یلع  ًالکشم  ناک  ام  لیوأتلاب  حضوأ  و  : » تیب نیا  حرش  رد  هیئأت ، هدیصق  یسراف  حرش  رد  .درمشرب و  ناوت  یمن 

.تفای تسد  نادب  ینیشناج  ّتیصو و  هب  هک  یشناد  اب  .درک  حضاو  نشور و  دوب  لکشم  هک  ار  هچ  نآ  لیوأت ، اب  یلع  و 

هژیو هب  درک ، نشور  داد و  حیـضوت  دوب ، لکـشم  نارای  رگید  رب  ّتنـس  باتک و  ینعم  مهف  رد  هک  ار  هچ  نآ  لیوأت ، اب  یلع  : » دـیوگ
اب هک  داد  حیـضوت  ییاه  شناد  اـب  ار  اـه  لکـشم  نآ  دیـسر و  یم  تکـاله  هب  رمع  دوبن  یلع  رگا  تسا : هتفگ  هراـب  نیا  رد  هک  رمع 
یم نارِگ  ِراب  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  دومرف « : ور  نیا  زا  دوب و  هدـش  لـقتنم  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  زا  تیاـصو 

.مروآ یم  امش  دای  هب  ار  دنوادخ  منادناخ  هب  تبسن  دومرف  راب  هس  منادناخ و  دنوادخ و  باتک  مراذگ ،

ص:155
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« .تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زا  ریغ  تسا ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننام  نم  دزن  وت  هاگیاج  دومرف « : نینچ  مه  و 

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف « : زین  و 

هیئات حرش  یناغرف و 

فـشک  » رد .تسا  ّتنـس  لها  ياملع  ناـگرزب  زا  وا  تسا و  فورعم  ياـه  باـتک  زا  هیئاـت  رب  یناـغرف  حرـش  هک  دوش  هتـسناد  دـیاب 
: هدمآ نونظلا »

ییاه حرش  ...تسا و  لاس 576  ياّفوتم  يومح  ضراف  ّیلع  نبرمع  صفحوبا  خیش  زا  تسا و  فوصت  رد  روهشم  يا  هدیـصق  هیئات  »
.تسا نآ  حراـش  نیرت  یمیدـق  نیتسخن و  هک  لاس 700  دودح  ياّفوتم  یناغرف  دـمحا  نبدّـمحم  نیدلادیعـس  حرـش  هلمج : زا  دراد 
سورع نیا  : تفگ يونوق  هبوا  ، درک داهنـشیپ  یبرع  نبا  نیّدلا  ییحم  شداتـسا  هب  ار  نآ  حرـش  يونوق  نیّدـلاردص  خیـش  هک  دـنیوگ 

.دندرک حرشار  نآ  ، دندوب شنادرگاشزاودره  هک  یناسملتو  یناغرف  سپ  ، درادوت نادنزرف  زا  يرهوش 

یتیب اب  ار  شسرد  دنا : هتفگ  .دوب  نیّدلاردص  تسد  رد  همه  تشاگن و  رتفد  جنپ  هزادنا  هب  یحرـش  نآ  رب  یبرع  نبا  هک  دنیوگ  زین  و 
يارب نیّدلادیعـس  .دـناوخ  یم  یــسراف  هـب  ار  نآ  ّدر  سپــس  .درک  یم  داـی  نآ  رب  یبرع  نـبا  زا  ینخــس  درب و  یم  ناـیاپ  هـب  نآ  زا 

هب ار  نآ  سپـس  دناوخ  يولوم  یمور  نیّدلا  لالج  رب  ار  نآ  تسخن  یناغرف  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زین  دـش و  باختنا  نآ  يروآدرگ 
لاوحا رد  يا  همّدقم  نآ  يادتبا  رد  دراد و  يرایـسب  قاروا  هک  دیمان  كرادملا » یهتنم   » ار نآ  درک و  حرـش  یبرع  هب  دعب  یـسراف و 

قوذ و نابحاص  ناـگرزب  زا  ناـفرع و  ناـگرزب  نیرت  لـماک  زا  وا  : » تسا هدرک  داـی  نینچ  ار  وا  یماـج  (1)و  .تسا » هدروآ  كوـلس 
هدروآ ضراف  نبا  هیئات  حرـش  همّدـقم ي  رد  هک  نانچ  نآ  قیقحت ، یـسررب و  اب  ار  تقیقح  ملع  لئاسم  وا  زج  یـسک  تسا ؛ نادـجو 

وا هدومنن ، نایب  تسا ،

ص:156

.265 نونظلا 1 /  فشک  ( . 1 - 1
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.تشاد هضرع  يونوق  نیّدلاردص  خیش  شداتسا  رب  تشون و  یسراف  هب  ار  نآ  تسخن 

هدروآ نآ  كّربت  نّمیت و  يارب  حرش  همّدقم ي  رد  ار  وا  ضیرقت  دیعس ، خیش  تشون و  ضیرقت  نآ  رب  تشاد  وکن  رایسب  ار  نآ  خیش 
زا دـنوادخ  .دوزفا  نآ  رب  يرگید  ياه  هدـیاف  تشاگن و  یبرع  نابز  هب  ار  نآ  شیاـه  هدـیاف  لـیمکت  شرتسگ و  يارب  سپـس  .تسا 

.دهد وا  هب  ار  شاداپ  نیرتوکین  شناراتساوخ  يوس 

هدرک نایب  ار  هناگراهچ  نایاوشیپ  ياـه  بهذـم  نآ  رد  تسا ، هدـیمان  داـعملا » یلا  داـبعلا  جـهانم   » ار نآ  هک  دراد  يرگید  باـتک  و 
لضاف خیـش  : » دیوگ نینچ  شلاح  حرـش  رد  يوفک  نامیلـس  نبدومحم  (1) ...اه » هلماعم  یـضعب  اه و  تدابع  ياـه  هلأـسم  رد  تسا 

.تسا یبرع  نیّدلا  ییحم  خیش  دیرم  يونوق ، نیّدلاردص  خیش  باحصا  نازیزع  زا  وا  .یناغرف  نیّدلادیعس  ینادمص ، لماک  ینّابر ،

حرش نیرتهب  وا  .دوب  تقیقح  تعیرـش و  ياه  شناد  عماج  وا  .دوب  نادجو  قوذ و  باحـصا  نیرترب  نافرع و  ناگرزب  نیرت  لماک  زا 
.دوب ناگدـنب  نایم  دـنوادخ  ّرـس  قح و  هار  يامن  هار  شیوخ و  راگزور  ناهرب  دوخ و  نارود  ناـبز  تشاـگن و  تقیرط  لوصا  رب  ار 

(2)و .درک » تبث  طبض و  هّیضراف  هیئات  هدیـصق ي  حرـش  همّدقم ي  رد  ار  تقیرط  لوصا  نونف  داد و  شرتسگ  ار  تقیقح  ملع  لئاسم 
هب هک  تسا  یناسک  زا  یکی  وا  .تسا  يونوق  ردـص  درگاش  نوجاـط و  هاـقناخ  خیـش  یناـغرف ، یناـشاک  دیعـس  خیـش  : » دـیوگ یبهذ 

(3) .دُرم » یگلاسداتفه  دودح  هّجحیذ ، رد  درک و  حرش  دّلجم  ود  رد  ار  ضراف  نبا  هیئات  .دوب  لئاق  تدحو 

ینورزاک تابثا   - 63

هراشا

اب ار  ناشیا  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ِلاح  حرـش  رد  هک  یتقو  تسا ؛ هدرک  تابثا  ار  ملعلاهنیدم  ثیدح  ینروزاک  روصنم  نبدمحا 
هتفگ ي نتم  .تسا  هدومن  فصو  ملعلا » باب  »

ص:157

.559 سنالا / تاحفن  ( . 1 - 1
.یّطخ رایخألا  مالعأ  بئاتک  ( . 2 - 2

ثداوح 699. ربغ  نم  ربخ  یف  ربعلا  ( . 3 - 3
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: تسا نینچ  حوتفلا » حاتفم  ، » شباتک رد  وا 

يافلخ متاخ  .دـیمان  نینمؤملاریما »  » ار وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  بلاـط ، یبا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  »
شناد ِرد  .ناقتا  مکح و  رد  نانآ  نیرترادیاپ  نیقی و  قیدصت و  رد  نانآ  نیتسخن  نامیا و  نتفریذـپ و  رد  رت  شیپ  همه  زا  نیدـشار ،

، ربمایپ يومعرـسپ  هناحیر ، ود  ردپ  و  نینرقلاوذ ، ناشکرـس ، ناکرـشم و  هدنـشُک ي  نید ، ِگرزب  زات ، شیپ  هشیمه  لضف ، ندـعم  و 
هیلع و هللا  یلـص  دّـمحم  هب  هنوگ  نامه  درک  متخ  وا  هب  ار  تفالخ  دـنوادخ  نید ، ایند و  رد  شرای  و  بسن ، قح و  تهج  زا  شردارب 
و مه ، هب  ار  ناسنج  مه  مه و  هب  ار  نالکش  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  درب و  نایاپ  هب  ار  تلاسر  ملـس  هلآ و 

راختفا تفارـش و  نیمه  داد و  صاـصتخا  دوخ  يردارب  هب  ار  وا  تشاد و  هگن  دوخ  يارب  ار  یلع  داد ، یم  دـنویپ  مه  هب  ار  اهدـننامه 
.تسا هدنسب  شیارب 

دـنک و یمن  يربارب  وا  شناد  اب  یـسک  شناد  هک  دـبای  یم  دـنک ، لّمأت  شیاـه  هماـن  اـه و  هبطخ  اـه و  هتـشون  نخـس و  رد  هک  ره  و 
دنوادخ هب  تسا و  هغالبلا » جهن   » باتک اه  نآ  هلمج ي  زا  .درادن و  دننام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زا  دعب  شیاه  تلیـضف 

.تسا هداتسیا  نآ  زا  رت  نییاپ  نامیکح  تمکحو  ناغیلب  تغالبو  ناحیصف  تحاصف  هک  دنگوس 

ُرپ نآ  زا  ریسفت  ياه  باتک  هک  تسا  هدیسر  یناوارف  ياه  ثیدح  شیاه  تلیـضف  رد  تسا و  هدش  لزان  رایـسب  ياه  هیآ  وا  نأش  رد 
یمنرب رد  ار  اه  نآ  دادـعت  درامـشب و  ار  اه  نآ  دـناوت  یمن  يرگـشرامش  تسا ، هدـش  هدـیچیپ  اه  نآ  رب  اهدانـسا  داهن  تسا و  هدـش 

فرطرب ار  نآ  هنوگ  نیرتهب  هب  وا  هکنیا  زج  تسین  يراوشد  چیه  و  تسا ، نآ  رد  وا  ياضیب  دی  هکنیا  زج  تسین  یلکـشم  چیه  ، دریگ
.دشابن نآ  رد  نسحلاوبا  هک  يراوشد  نآ  زا  مرب  یم  هانپ  دنوادخ  هب  تفگ : هک  اج  نآ  تفگ ، تسار  قوراف  تسا ، هدرک 

تاروت رد  و  یلع »  » نیمز رد  و  یلعا »  » نامـسآ رد  تساه : نآ  زا  دـنا ؛ هدروآ  ناشیاه  باتک  رد  نایاوشیپ  هک  دراد  ییاـه  ماـن  یلع 
و ردیح »  » و یضترم »  » نانمؤم دزن  و  یقاس »  » تشهب رد  و  یخـس » ، » شرع نالماح  دزن  و  یقت »  » روبز رد  و  یفو »  » لیجنا رد  و  یلو » »
و نسحلاوـبا »  » دـیمان و یلع »  » ار وا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .دوـش  یم  هدـیمان  مـصق »  » زین و  ًادَّجـُـس » ًاـعَّکُر   » نآرق رد 
، ناشیا نید  شنید  و  ناشیا ، ِبسح  شبسح  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِبسن  شبـسن ، .داد  شا  هینک  بارتوبا » »

رد کیدزن و  رایسب  يدنواشیوخ  رد 

ص:158
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.دوب زاتشیپ  ترجه 

رد ار  یلع  همطاف  تسا : هدش  هتفگ  .دروآ  ایند  هب  دنزرف  یمشاه  درم  يارب  هک  تسا  یمشاه  نز  نیتسخن  دسا ، رتخد  همطاف  شردام 
یمن دوب ، شمکـش  رد  یلع  هک  یلاح  رد  دنک  هدجـس  یُتب  يارب  تساوخ  یم  هاگ  ره  تسا : هدـش  لقن  همطاف )  ) وا زا  دـییاز و  هبعک 

زا درک و  یم  عنم  ندرک ) هدجـس   ) راک نآ  زا  دینابـسچ و  یم  وا  تشپ  رب  ار  شتـشپ  تشاذگ و  یم  شمکـش  رب  ار  شیاپ  تسناوت ،
هدجـس یتـُب  رب  هکنیا  زا  تشاد  یمارگ  ار  شتروـص  دـنوادخ  ینعی : ههجو » هّللا  مّرک  : » دوـش یم  هتفگ  وا  ندرب  ماـن  ماـگنه  ور  نـیا 

(1) .دنک »

حوتفلا حاتفم  باتک 

: تسا هدمآ  نونظلا  فشک  رد  .تسا  حیباصم »  » باتک فورعم  ياه  حرش  زا  حوتفلا » حاتفم   » باتک

نآ رد  .خلا  ...هئایربکب  قیلیامع  ماهفالا  ترـصق  يّذلا  هّللدمحلا  : تسا نینچ  شزاغآ  هک  تسا  حوتفلا  حاتفم  ، حیباصم ياه  حرـشزا  »
هداد رارق  باـتک  نآ  يارب  ییاـهزمر  تسا و  هدروآ  درِگ  هیاـهّنلا »  » و قئاـفلا »  » و نیبیرغلا »  » و هنـسلا » حرـش   » زا ار  نآ  هک  هدرک  رکذ 

(2) .تسا » هدش  غراف  نآ  زا  تفه  دصتفه و  لاس  ناضمر  مکی  تسیب و  رد  تسا و 

يزوف ینیسحریما  تابثا   - 64

هراشا

هب ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  وا  .تسا  هدرک  تاـبثا  ار  ملعلاهنیدـم »  » ثیدـح يزوـف » ینیـسحریما   » هب فورعم  دّـمحم  نب  نیـسح 
.تسا هدروآ  حاورألا » ههزن   » باتک رد  ناشیا  لاح  حرش  رد  هک  یفاصوا  نمض  تسا ؛ هدرک  فیصوت  ملعلا  هنیدم  باب  فصو 

شلاح حرش 

هتشون ياه  باتک  رد  شیاه  هتشون  رگید  و  حاورألا » ههزن   » شباتک وا و  شیاتس 

ص:159

.یّطخ حیباصملا  حرش  یف  حوتفلا  حاتفم  ( . 1 - 1
.1701 نونظلا 2 /  فشک  ( . 2 - 2
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: دننام تسا ، دوجوم  هّیفوص ، ناگرزب  افرع و  لاح  حرش  رد  هدش 

.605 سنألا / تاحفن   - 1

.یّطخ لسالسلا  عماج   - 2

ینیـسحریما  » هب فورعم  دّـمحم  نب  نیـسح  تاداّسلارخف  زا  تسا  یـسراف  حاورألا » ههزن  : » تسا هدـمآ  نینچ  نونظلا » فشک   » رد و 
(1) ...تسا » موظنم  روثنم و  رصتخم ، درک ، فیلأت  ار  نآ  لاس 711  رد  هک  يزوف »

یئومح نیّدلاردص  تیاور   - 65

هراشا

: دیوگ هک  اج  نآ  هدرک ؛ تیاور  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدح ینیوج  یئومح  دّمحم  نب  میهاربا  عماجملاوبا  نیّدلاردص 

نبدّـمحم مساـقلاوبا  ماـما  زا  شتیاور  هزاـجا ي  اـب  یهافـش  روط  هب  ینیوزق  دّـمحم  نبدّـمحم  نبدـمحا  حـلاص ، ِخیـش  داد  ربخ  ارم  »
رد هوبر  دجـسم  رد  وا  زا  مدینـش  فسوی ، نبدّمحم  نب  فسوی  نبدّمحم  نیّدلاءاهب  هشیپ ، تلادع  ِخیـش  داد  ربخ  ارم  و  میرکلادـبع ،

خیـش زا  ینیوج  هیومح  نبدّمحم  نب  ّیلع  نبرمع  نب  هّللادبع  دّمحموبا  نیّدـلا  جات  خویـشلا  خیـش  داد  ربخ  ار  ام  تفگ : قشمد ، رهش 
هزمح نبدّمحم  نبدمحا  نب  دّمحم  نب  ّیلع  خیش  زا  هیومح  نبدّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا  نبدحاولادبع  دعس  وبا  نیّدلادعس  خویّـشلا 

یـس و دصناپ و  لاس  ناضمر  هام  نایاپ  رد  روباشین  رد  دعـسوبا  خویّـشلا  خیـش  زا  یماّحـش  دّمحم  نبرهاط  نب  هیجو  رکبوبا  زا  یبلعث 
حلاصوبا زا  ظـفاح ، دـمحا  نبدّـمحم  زا  يرفعج  دّـمحم  نبهزمح  بلاـطوبا  دّیـس  زا  ظـفاح ، دـمحا  نب  نسحلا  دّـمحم  وبا  زا  تشه 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  يوره  تلـصوبا  زا  دمحا  نب  حلاص  زا  یـسیبارک )  ) یـسرک
رد (2)و  .دـیآ » یلع  دزن  دـیاب  سپ  دـهاوخ  ار  نآ  رد  سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف هک  ملـس  هلآ و  هیلع و 

: دیوگ یلزاغم  نبا  زا  ثیدح  ندرک  تیاور  زا  دعب  هّدوملا » عیبانی   » باتک

ص:160

.1939 نونظلا 2 /  فشک  ( . 1 - 1
.98 نیطمسلا 1 /  دئارف  ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 238 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_160_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_160_2
http://www.ghaemiyeh.com


نبا زا  دهاجم  زا  بقانملا »  » باتک بحاص  و  سودرفلا »  » باتک رد  یملید  ینیومح و  دـمحا و  نب  ّقفوم  ار  ثیدـح  نیا  نینچ : مه  »
(1) .دنا » هدرک  تیاور  ار  نآ  ساّبع 

شلاح حرش 

سپ ثیدح ، راتساوخ  ینیوج ، هیومح  نب  نیّدلا  دعس  خیش  نب  میهاربا  نیّدلاردص  خویّشلا ، خیـش  دمآاج  نآ  هب  : » دیوگ یبهذ   - 1
وا تسد  هب  نوغرأ ، نب  نا  زاغ  راتات ، هاشداپ  هک  داد  عالّطا  و  درک ، تیاور  ام  يارب  یـسوط  دـّیؤم  نارای  زا  و  دینـش ، رایـسب  ثیدـح 

شناداتـسا درکدای  رد  نینچ  مه  یبهذ   - 2(2) .دوب » یندشن  شومارف  يدادیور  نآ  و  زورون ، شنیشناج  هلیـسو ي  هب  دروآ ، مالـسا 
هیفوص داتـسا  ینیوج  یناسارخ  هیومح  نبدـّیؤم  نبدّـمحم  نب  میهاربا  نیّدـلاردص  مالـسالارخف ، لماک ، هناـگی  ِثّدـحم  زا  : » دـیوگ

هب تیاور و  هب  هّجوت  تّدش  هب  درک و  تیاور  نامیارب  یسوط  دّیؤم  نارای  زا  رفن  ود  زا  و  دمآ ، ثیدح  راتـساوخ  کی  ام  دزن  مدینش ،
.تشاد نآ  يازجا  ندروآ  تسد 

دننام یعفای   - 3(3) .دوب » لاس  تشه  داتفه و  شّنـس  هک  یلاـح  رد  تشذـگرد  لاس 722  دروآ ، مالـسا  وا  تسد  هب  هاشداپ  ِنازاـغ 
رفس رایسب  شناد  يوجو  تسج  رد  دوب ، اوشیپ  هقف  ثیدح و  ياه  شناد  رد  : » دیوگ يونسا  .تسا (4)4 -  هدروآ  ار  ربعلا »  » ترابع

هدروآ ریط » ثیدح   » دلج رد  ار  اه  نآ  ریغ  نانخس و  نیا  (5)و  .دوب » ینافرع  تاماقم  هب  روهشم  تشاد ، رایسب  هعجارم ي  درک ، یم 
.میا

يراخب ءایلوألا  ماظن  تابثا   - 66

هراشا

هک هدرک  حیرصت  تسا و  هدرک  دییأت  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح ءایلوألا » ماظن   » هب روهشم  يراخب ، یلع  نبدمحا  نبدّمحم  نیّدلا  ماظن 
تاّیصوصخ لیاضف و  زا  نیا 

ص:161

.72 هّدوملا /  عیبانی  ( . 1 - 1
ثداوح 795. ربعلا : ( . 2 - 2

.1505 ظاّفحلا 4 /  هرکذت  ( . 3 - 3
.722 ثداوح : نانجلا  هآرم  ( . 4 - 4

.217 هیعفاّشلا 1 /  تاقبط  ( . 5 - 5
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هیلع شلاوحا  رکذ  شخب  رد  رارـسألا » هآرم   » باتک رد  وا  زا  یتشچ  نامحّرلادبع  هچ  نآ  هیاپ ي  رب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.تسا هدرک  لقن  مالسلا 

شلاح حرش 

: دننام دنا ؛ هدروآ  ار  وا  لاح  حرش  دوخ ، خیاشم  لاح  حرش  ياه  باتک  رد  نافراع  ناگرزب 

سنألا 504» تاحفن   » رد یماج  نامحّرلادبع   - 1

« یّطخ لسالّسلا  عماج   » رد یناشخدب  نیّدلادجم   - 2

رایخألا 56» رابخا   » رد يولهد  قحلادبع   - 3

« هّللا ءایلوأ  لسالس  یف  هابتنالا   » رد يولهد  ردپ   - 4

يّزم جاّجحلاوبا  تیاور   - 67

هراشا

هدروآ نینچ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  حرـش  رد  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدـح يّزم  نامحّرلادـبع  نب  فسوی  جاّجحلاوبا  نیّدـلا  لامج 
: تسا

ار شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تـسا  هدـش  تـیاور  » 
هک تسا  هدرک  تیاور  ار  نآ  زین  يوره  تلصوبا  لاح  حرـش  رد  باتک  نیمه  رد  (1)و  .دوش » نآ  دراو  شرد  زا  دیاب  سپ  دـهاوخ ،

.دمآ دهاوخ  زاب  دمآ و  رتشیپ 

شلاح حرش 

.رگید ياه  باتک  و  « 1498 ظاّفحلا 4 /  هرکذت   » رد یبهذ   - 1

ثداوح 742» رصتخملا ، همتت   » رد يدرو  نبا   - 2

«464 هّیعفاشلا 2 /  تاقبط   » رد يونسا   - 3

ص:162

.485 لامکلا 20 /  بیذهت  ( . 1 - 1
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«742 ثداوح : رظانملا ، هضور   » رد هنحش  نبا   - 4

«233 هنماکلا 5 /  رردلا   » رد رجح  نبا   - 5

«76 هرهاّزلا 10 /  موّجنلا   » رد يدرب  يرغت  نبا   - 6

«517 ظاّفحلا /  تاقبط   » رد یطویس   - 7

«353 علاطلا 2 /  ردبلا   » رد یناکوش   - 8

«475 لّلکملا /  جاّتلا   » رد ناخ  نسح  قیدص   - 9

...ماش ثّدحم  هناگی ، ظفاح ، دنمشناد ، ملاع ، اوشیپ ، يّزم ، : » دیوگ یطویس 

فیرـصت رد  نآ و  رد  دنکفا و  رظن  تغل  رد  دینـش و  رایـسب  درک و  ترفاسم  دروآ ، يور  ماقم  نیا  هب  سپـس  درک و  تهاقف  یکدـنا 
و لامکلا » بیذهت   » باتک ود  تسا ، هدیدن  ار  وا  دننام  ناگدید  تسا ، راد  مچرپ  لاجر  ییاسانـش  رد  .دناوخ  یبرع  تفای و  تراهم 
ار لاـجر  ثیدـح و  ملع  هدـش ي  هتفگ  شیپ  زا  تالـضعم  تالکـشم و  درک و  ءـالما  ار  دوـخ  سلاـجم  و  تشاـگن ، ار  فارطـألا » »

« .تشذگرد لاس 742  رفص  مهدزاود  هبنش  زور  .دمآرد  هیفرشا  ثیدحلاراد  ناداتسا  تسایر  هب  و  داد ، حیضوت 

تیاور و يارب  وس  همه  زا  و  مّدـقتم ، لاجر  رد  هژیو  هب  دوب ، دوخ  ناـمز  مدرم  نیرتظفاـح  : » تسا رارق  نیا  زا  يونـسا  هتفگ  هصـالخ 
.دوب ریقف  فّلکت و  یب  مدرم ، زا  ریگ  هشوگ  ّریخ و  راد  نید  دوب ، دمآرس  فیرصت  تغل و  رد  دش ، یم  هعجارم  وا  هب  شتیارد 

« .درک فیلأت  ار  فارطألا »  » باتک و  لاجّرلا » ءامسا  یف  لامکلا  بیذهت   » باتک

يدنرز نیّدلا  لامج  تیاور   - 68

هراشا

: دیوگ شباتک  بیترت  نایب  رد  يراصنا  يدنرز  فسوی  نبدّمحم  نیّدلا  لامج 

تاولص لضفا  هیلع  دّمحم  نیملاعلا  ّبر  لوسر  نیّیبنلا و  متاخ  نیلسرملا و  دّیس  بانج  لیاضف  رب  تسا  لمتـشم  تسخن  شخب  سپ  »
رب تسا و  هداد  صاصتخا  وا  هب  شتازجعم  اه و  هیآ  زا  لاعتم  دنوادخ  هچ  نآ  ناشیا و  تافص  لئامش و  نیّلصملا و 

ص:163
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: دیوگ لّوا  شخب  زا  مود  تمسق  رد  سپس  (1) بلاط ».  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  وا ، ملعلا  هنیدم  باب  شیومعرـسپ و  ياه  تبقنم 
، نیقیّدـص ءایلوا و  دمآرـس  نیقی و  قح و  ياه  هار  همـشچ  نیقّتملا ، ماـما  نینمؤملاریما و  بقاـنم  رد  تسخن  شخب  زا  مود  تمـسق  »

یبتجم ياضترم  بلاطوبا ، هدید  رون  شردارب ، نابیتشپ و  وا ، ملعلا  هنیدم  باب  ومعرسپ و  لوسر ، هدید ي  رون  لوتب  همطاف ي  رـسمه 
دنمدرخ و یلد.تشاد  يوق  یناتسد  شنید  نتشاد  اپرب  یلاعت و  هناحبس و  دنوادخ  هار  رد  .تسا و  دّیـس  ماما و  ترخآ  ایند و  رد  هک 
، هریچ ریش  ...نایناهج  راگدرورپ  ربمایپ  ردارب  نید و  گرزب  دوب ، رادافو  اه  تنامض  اه و  نامیپ  هب  هک  تشاد  یتّمه  اونـش و  یـشوگ 

جوم هدرتسگ و  شناد  مارآ و  يایرد  راقواب و  ياقآ  هدندروآرد و  اپ  زا  ریـش  زوریپ و  نامرهق  و  هدـنّرب ، ریـشمش  هدننکـش و  باقع  و 
هّمئا ي ردـپ  دـنوادخ ، راّرک  ریـش  متا ، لماک و  هزادـنا ي  هب  ضوح  زا  نانمؤم  یقاس  هتـشارفاربرس و  دـنلب  هوک  عیـسو ، يایرد  هوبنا ،

تب هدننکش ي  هاداع » نم  داع  هالاو و  نم  لاو  َّمُهّللا   » ياعد اب  هدش  دییأت  هالوم » ٌیلعف  هالوم  ُتنک  نم   » ّتیزم هب  هتفای  فرش  راهطا ،
یسک لگنج ، ره  هشیب و  ره  ریـش  گنج ، نادیم  راکراوس  بارحم ، رد  شرتشگنا  هدنهد ي  هقدص  بازحا ، هدنهد ي  تسکـش  اه و 

شدرگادرگ هکور  نآزاوا  دـنلب  هبترم  ندـیهوکنزا  تخادـناراکزاار  لدودو  وگدـبره  ناـیبو  هدـننک  تبیغو  وج  بیعره  ناـبز  هک 
هناخ ي ياربوا  هکوا  مان  هب  هدـیزگربو ي  يردارب  تمارک  هبربمایپ  ترـضحزا  هتفای  صاصتخا  ، تسا شیالآ  یب  یبیعو  تّمذـمرهزا 
هب هدـش  هداد  هینک  دـش ) ایوگ   ) دـش لزان  باتک  دـمآ و  دورف  یحو  وا  یگدـیزگرب  وا و  يرتربرد  تسارد و  شنادرهـشو ، تمکح 

نامداش دندرک و  فارتعا  نآ  هب  باحصا  هک  يرگید  تلیضف  : » تسا هتفگو  (2) باّرتلاوبا ». ...»  » و نسحلاوبا »  » و نیتناحیرلاوبا » »

ص:164

.20 نیطمسلا /  ررد  مظن  ( . 1 - 1

.77 نیطمسلا /  ررد  مظن  ( . 2 - 2
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: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  دـندیزگرب : ار  نآ  دـندومیپ و  ار  یلد  مه  هار  و  دـندش ،
جراعم ، » دوخ باتک  رد  يدـنرز  (1)و  .دـیآ » یلع  يوس  هب  دـیاب  دـهاوخ  ار  نآ  رد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  »

نآ ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  : » دیوگ لوصالا »
: تسا نینچ  مالعالا ،» ، » شباتک رد  يدنرز  هتفگ ي  (2)و  .دیایب » یلع  دزن  دیاب  دهاوخب ، ار  نآ  ِرد  یسک  ره  سپ  تسا ،

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  وا  یمـشاه  بلّطملادبع  نب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نسحلا  یبا  نینمؤملاریما  تفالخ  رد  یباب  »
زا هک  یسک  ...بلاطوبا  مشچ  رون  شردارب و  شنابیتشپ و  شملع و  رهش  ِرد  شیومعرـسپ و  تسوا  دبای ، یم  دنویپ  بلّطملادبع  رد 

تمکح و هناخ ي  يارب  هک  دـش  هدرب  مان  نینچ  وا  زا  باـختنا و  يردارب و  ِتمارک  هب  تسا  هتفاـی  صاـصتخا  ربماـیپ  ترـضح  يوس 
(3) ...تسا ».  رد  شناد  رهش 

تسا تّجح  يدنرز 

.میدروآ رون » ثیدح   » دّلجم رد  ار  وا  شیاتس  رد  ناشیا  ياه  ترابع  ّصن  هک  تسا  ّتنس  لها  گرزب  ناظفاح  زا  يدنرز 

ّهلدألا مزال  یضتقملا و  هّلجألا و  هرّرق  يّذلا  اذه  تسا : هدمآ  لآملا » هریخذ   » رد و 

.تسا نینچ  اه  لیلد  همزال ي  یضتقم و  دنا و  هدرک  ریرقت  ار  نآ  ناراوگرزب  هک  تسا  يزیچ  نیا 

ار اه  نآ  دـش ، راکـشآ  فیرـش  تیب  لها  ياـه  یگژیو  نیا  رب  ییاـه  لـیلد  گرزب ، نادنمـشناد  يارب  یتقو  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
باتک رد  یعفاش  يربط  ظفاح  و  شیوخ ، رهاوجلا »  » باتک رد  ّتنس  لها  ياوشیپ  يدوهمس  یلع  دّیس  دننام : دندرک ، ریرحت  ریرقت و 

و دوخ ، جراعم »  » باتک رد  یعفاش  يدنرز  تّجح  و  دوخ ، رئاخذلا » »

ص:165

.113 نیطمسلا /  ررد  مظن  ( . 1 - 1
.یّطخ لوسر -  لآ  لضف  هفرعم  یلا  لوصالا  جراعم  ( . 2 - 2

.یّطخ مالعألا  ( . 3 - 3
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هدیسلا بقانم  یف  همـسابلا  روغثلا   » باتک رد  یعفاش  یطویـس  نیّدلا  لالج  و  قعاوصلا »  » شباتک رد  یعفاش  رجح  نبا  مالـسالا ، خیش 
یبا نب  ّیلع  لیاضف  یف  بلاطملا  ینـسا   » و نیطبـسلا » باتک  یف  نیطمـسلا   » و تیبلا » لـها  رکذ  یف  تیملا  ءاـیحا   » باـتک و  همطاـف »

« .بلاط

« هّجحلا  » حالطصا

: تسا رارق  نیا  زا  لوبقم  نایوار  دروم  رد  اه  ترابع  نیرتالاب  : » دیوگ یبهذ 

نآ زا  رتالاب  و  سأب ، هب  سیل  و  هب ، سأب  و ال  قودـص ، نآ  زا  رتالاب  و  هقث ، نآ  زا  رتـالاب  هقث و  هقث و  نقتم  هقث و  ظـفاح  هّجح ، تبث ،
نا قودص  ثیدحلا ، نسح  خیـش ، طسو ، خیـش  ثیدحلا ، حلاص  ثیدحلا ، دـّیج  و  قدـصلا ،) هّلحم   ) تسا قدـص  هاگیاج  رد  هکنیا 

(2)و .تسا » هقث  يالاب  تّجح  هک  نانچ  مه  تسا  دـیفم  زا  رتالاب  فرع  رد  ظـفاح  : » تسا هتفگ  (1)و  .نآ » دننام  حلیوص و  هّللاءاش ،
هتفگ یـسک  هرابرد ي  رگا  سپ  مدید ، یفلتخم  ياه  هبترم  رب  لیدعت ، حرج و  رد  ار  اهظفل  تسا ، هتفگ  متاحوبا  نبا  : » دـیوگ یقارع 

.دوش یم  جاجتحا  شثیدح  هب  ینعی  تسا ، نقتم  ای  هقث  وا  دش :

.طباض ای  ظفاح  دوش : هتفگ  تلادع  رد  رگا  نینچ  مه  هّجح و  ای  تبث  دوش : هتفگ  رگا  تسا  نینچ  مه  و  دیوگ : حالص  نبا 

نخـس ياضتقا  : » تسا هتفگ  يواخس  (3) .تسا » هقث  ای  تسا  تّجح  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  اـه  تراـبع  نیرتـالاب  دـیوگ : بیطخ 
: تفگ دیسرپ ، وا  زا  لیبحرش  تنب  نب  نامیلس  هرابرد ي  يرجآ »  » هکنیا حیضوت  تسا و  هقث  زا  رت  يوق  تّجح  هک  تسا  نیا  دوادوبا 

: تفگ يرجآ  .دننک  یم  هابتشا  مدرم  هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  هابتشا  هک  تسا  يا  هقث 

هنوگ نیمه  .تسا و  لبنح  نبدمحا  تّجح ، داد : خساپ  تسا ؟ تّجح  وا  متفگ : وا  هب 

ص:166

.4 لادتعالا 1 /  نازیم  ( . 1 - 1
.979 ظاّفحلا 3 /  هرکذت  ( . 2 - 2

.4 یقارع 2 /  نیز  زا  ثیدحلا  هیفلا  حرش  ( . 3 - 3
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.تسین تّجح  یلو  تسا  هقث  وا  تفگ : سنوی  نب  هّللادبع  نبدمحا  هرابرد ي  هبیشوبا  نب  نامثع 

تّجح یلو  تسا  قودـص  تفگ : سیواوبا  هرابرد ي  تسین و  تّجح  یلو  تسا  هقث  هتفگ : قاحـسا  نبدّـمحم  هراـبرد ي  نیعم  نبا 
.تسین

هک تسا  نیا  تارابع  نیرتالاب  دیوگ : هک  اجنآ  هتـشاد ؛ مّدـقم  هقث  رب  ار  تّجح  ریبعت  بیطخ  هک  تساه  هتکن  نیمه  ساسا  رب  ییوگ 
دشاب هتشاد  هطاحا  وا  شناد  هک  تسا  یسک  ناثّدحم  حالطـصا  رد  ظفاح ، : » دیوگ يراق  (1) .تسا » هقث  اـی  تسا  تّجح  دوش : هتفگ 

.تسا و لماک  داتسا  ماما »  » و خیش »  » و ثّدحم »  » تسا و نآ  هب  دنم  هقالع  رگزاغآ  بلاط ،»  » ثیدح و رازهدص  کی  دانسا  نتم و  هب 
رظن زا  نآ  نایوار  لاح  حرـش  اب  هار  مه  دشاب  هتـشاد  هطاحا  ثیدـح  رازه  دصیـس  دانـسا  نتم و  هب  وا  شناد  هک  تسا  یـسک  هّجح » »

« .دشاب هتشاد  هدش  تیاور  ياه  ثیدح  مامت  هب  هطاحا  وا  شناد  بیترت ، نامه  هب  هک  تسا  یسک  مکاح »  » خیرات و لیدعت و  حرج و 
(2)

یئالع نیّدلا  حالص  نتسناد  نسح   - 69

هراشا

هدروآ ار  نآ  تّحص  دهاش  هدرک و  تباث  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدح یعفاش ، یقشمد  یئالع  يدلکیک  نب  لیلخ  دیعسوبا  نیّدلا  حالص 
: تسا هدمآ  نینچ  ثیدح  نیا  هرابرد ي  هنسحلا » دصاقملا   » باتک رد  .تسا 

تّحص دهاش  سپس  .مراد  وا  رظن  هب  یلاکشا  دیوگ : وا  .تسا  هدرک  حیرـصت  ثیدح  نآ  ّدض  رب  تواضق  رد  فّقوت  هب  ییالع  هکلب  »
هک یناسک  زا  روذـحم  سپ  تسا ، هدرک  وگزاب  ار  نآ  ساّبع ، نبا  ثیدـح  يوار  هیواـعموبا  هک  تهج  نآ  زا  دـنک ، یم  ناـیب  ار  نآ 

لقن نآ  هب  دنک ، لقن  ار  یثیدح  ییاهنت  هب  هاگ  ره  هک  تسا ؛ ظفاح  هقث و  هیواعموبا  دیوگ : .دوش  یم  فرطرب  دنتسه ، وا  زا  رت  نییاپ 
هنییع و نبا  هک  هنوگ  نامه  دوش ؛ یم  جاجتحا 
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نیا و  دـیوگ : .تسا  هدرک  اـطخ  دـهد  ثیدـح  نیا  ندوـب  غورد  هب  مکح  سک  ره  تروـص  نیا  رد  سپ  دـنا ، هدوـب  نـینچ  نارگید 
تـسد هک  دـشاب  یم  یتمأب » یتّمأ  محرأ   » ثیدـح دـننام  هکلب  تسین ، دـنک ، زیهرپ  نآ  زا  اهدرخ  هک  یتسیاشان  ياـهظفل  زا  ثیدـح 

هب خساپ  رد  ما -  هدرک  لقنوا  سیون  تسدزا  هک  یئالع -  نیّدلا  حالـص  ، ظفاح : » دیوگ یطویـسو  (1) .تسا » دامتعا  دروم  يدروآ 
ملعلا و ُهنیدم  انأ   » ثیدح دیوگ : دنتـسه ، یگتخاس  هک  هدرک  لاکـشا  اهنآ  هب  ینیوزق  جارـس  هک  يوغب » حـیباصم   » زا ییاه  ثیدـح 

مه دراد و  اه  نآ  یگمه  ندوب  لطاب  رب  دـیکأت  تسا و  هدروآ  یگتخاس  رابخا  هرمز ي  رد  قیرط  نیدـنچ  زا  جرفلاوبا  ار  اُهباب » ٌّیلع 
مالّسلادبع تلـصلاوبا  نآ  روهـشم  يوار  .رگید  ياه  باتک  و  نازیملا »  » رد یبهذ  هلمج  زا  دنا ؛ هتفگ  نینچ  وا  زا  دعب  یهورگ  نینچ 

: دنا هتفگ  نخـس  رایـسب  مالّـسلادبع  نیا  هرابرد ي  .ساّبع و  نبا  زا  ًاعوفرم  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  تسا  يوره  حـلاص  نب 
نم دزن  دیوگ : متاحوبا  .تسا  یـضفار  دیازفا : یم  ینطقراد  تسا و  مهّتم  دنا : هتفگ  يدع  نبا  ینطقراد و  .تسین  هقث  دـیوگ : یئاسن 

.تسا هدز  رانک  ار  وا  ثیدح  هعرزوبا  تسا و  هدوبن  قودص 

تلـصوبا هراـبرد ي  نیعم  نب  ییحی  زا  تفگ : هک  يرود -  ینعی  ساـّبع -  زا  مصا  درک  ثیدـح  ار  اـم  دـیوگ : مکاـح  همه  نـیا  اـب 
هک يدیف  رفعج  نبدّمحم  تفگ : تسا ؟ هدرکن  لقن  هیواعموبا  زا  ار  ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح رگم  متفگ : تسا ، هقث  تفگ : مدیسرپ ،
نآ مکاح  سپـس  .تسا  هدرک  تیاور  نیعم  نبا  زا  ار  نآ  هرزج  حـلاص  هنوگ  نیمه  .تسا و  هدرک  لقن  هیواعموبا  زا  ار  نآ  تسا  هقث 

.هیواعموبا زا  يدیف  رفعج  نبدّمحم  زا  تسا  ظفاح  هقث و  وا  هک  سیرض  نب  ییحی  نب  دّمحم  قرط  زا  دهد  یم  همادا  ار 

تـسا یناظفاح  نایاوشیپ و  ناگرزب  زا  نومأم و  هقث و  هیواعموبا  تسا و  هدرک  ادا  ار  بلطم  قح  مالّـسلادبع  تلـصوبا  دیوگ : یئالع 
رد تسا  يا  هلاحتسا  هچ  و  دش ؟ هچ  سپ  تسا ، هدرک  لقن  شمعا  زا  ار  نآ  وا  اهنت  دنشاب و  یم  ناگمه  قاّفتا  دروم  هک 
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؟ دیامرفب یلع  قح  رد  ار  نخس  نیا  دننام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا 

تیاور نیا  هرابرد ي  یخساپ  دنا ، هتشاد  نآ  ندوب  یگتخاس  رب  دیکأت  دنا و  هدرک  لاکشا  ثیدح  نیا  رب  هک  یناسک  زا  کی  چیه  و 
.دنا هدرواین  نیعم ، نبا  زا  حیحص  ياه 

يرازف یـسوم  نب  لیعامـسازا  تسا  هدرک  تـیاور  عماـجلا »  » باـتکرد ار  نآ  يذـمرت  هـکدراد  يدـهاش  ثیدـح  نـیا  هـمه  نـیا  اـب 
: تفگ هک  یلعزا  ًاعوفرم  یحبانـص  هّللادبعوبازا  هلفغ  نبدیوسزا  لیهک  نبهملـسزا  هّللادبع  نب  کیرـشزا  یمور  نبرمع  نبدّـمحمزا 

یسکواو یمور  نبرمع  نبدّمحمزا  نارگید  یجک و  ملسموبا  تسا  هدرک  تیاور  ار  نآو  .تسا » نآرد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  »
.تسا هتسناد  فیعض  ار  وا  دوادوبا  هتسناد و  هقث  ار  وا  نابح  نباو  تسا  هدرک  تیاور  وا  زا  حیحص »  » باتکریغرد يراخب  هک  تسا 

تیاور کیرش  زا  ار  نآ  یضعب  .تسا و  یبیرغ  ثیدح  نیا  دیوگ : ثیدح  لقن  زا  سپ  يذمرت  تسا ، یتسس  وا  رد  دیوگ : هعرزوبا 
.تسا هدشن  هتخانش  کیرش  زا  ریغ  اه  هقث  زا  یسک  زا  ثیدح  نیا  دنا و  هدرکن  رکذ  ار  یحبانص  دنا و  هدرک 

تسا یضاق  یعخن  هّللادبع  نبا  کیرـش ، تسا و  هدمآ  نوریب  نآ  ندرک  تیاور  رد  ییاهنت  زا  یمور  نبرمع  نبدّمحم  دیوگ : یئالع 
نـسح هقث و  وا  دـیوگ : یلجع  .تسا  هتـسناد  هقث  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  هدرک و  قیلعت  وا  رب  يراخب  هدرک و  جاـجتحا  وا  هب  ملـسم  هک 

.تسا ثیدحلا 

.مدیدن شملع  رد  کیرش  زا  رتاسراپ  ار  یسک  زگره  دیوگ : سنوی  نب  یسیع 

ار یحبانص  هک  یناسک  تیاور  زین  .دوش  هیواعموبا  ثیدح  همیمـض ي  هکنیا  هب  دسر  هچ  تسوکین ، ثیدح  لقن  رد  وا  دّرفت  نیاربانب 
هدرک و كرد  ار  هناگراهچ  يافلخ  هک  تسا  مرضخم  ناعبات  زا  هلفغ  نبدیوس  نوچ  دنک ؛ یمن  دراو  داریا  نآ  رب  دنا ، هدرک  طاقـسا 

ّتلع يرگید ، صخـش  چیه  هن  جرفلاوبا و  تسا و  نآ  رتشیب  ماکحتـسا  تهج  هب  دنـس  رد  یحبانـص  رکذ  سپ  تسا ، هدینـش  نانآ  زا 
هدرک ندوب » یگتخاس   » ياعّدا یلیلد  چیه  یب  هکنیا  زج  تسا ، هدرواین  کیرش »  » ثیدح هرابرد ي  یتسیاشان 
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« يذمرتلا حرش  یف  يذتغملا  توق   » رد ار  نخـس  نیا  یطویـس  نینچ  مه  (1) .تفای » نایاپ  ییالع  نیّدلا  حالص  ظفاح ، نخـس  .تسا 
یپ ثیدـح  نیا  هب  تبـسن  يزوج  نبا  هرابرد ي  ییالع  دیعـسوبا  ظفاح  : » دـیوگ تاعیدـبلا » تکنلا   » باـتک رد  .تسا (2)و  هدروآ 

هرابرد وا  زا  ریغ  يزوج و  نبا  دـیوگ : هک  تسا  نینچ  شا  هصالخ  هک  مدومیپ  ار  نآ  لصا  هک  ینالوط  یلـصف  اب  تسا  هدرک  يریگ 
قیرط اب  هک  نیا  هجیتن  و  دیوگ : هک  اج  نآ  ات  مراد ، یهاگدید  شا  هرابرد  نم  دنا و  هداد  شندوب  یگتخاس  هب  مکح  ثیدـح  نیا  ي 

هک دـسر  هچ  تسین  فیعـض »  » زگره سپ  تسا ، هدـش  جاـجتحا  نآ  هب  تسا و  نسح  ثیدـح )  ) هـکنیا هـب  دوـش  یم  یهتنم  شیاـه 
.دشاب یگتخاس » »

: دیبای یم  ریز  ياه  باتک  رد  ار  یئالع  نخس  نیا  نینچ  مه 

.یشکرز زا  هرهتشملا  ثیداحألا 

.یطویس زا  هرثتنملا  رردلا 

.يدوهمس زا  نیدقعلا  رهاوج 

.قارع نبا  زا  هعیرشلا  هیزنت  هیماشلا و  هریسلا 

.ینتف هرکذت 

.يراق زا  هاقرملا 

.يوانم زا  ریدقلا  ضیف 

.یسلماربش زا  هیندللا  بهاوملا  هیشاح 

.نسحتسملا لوقلا  و 

شلاح حرش 
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/« صتخملا 92 مجعملا   » رد یبهذ   - 1

«239 هیعفاشلا 2 /  تاقبط   » رد يونسا   - 2

«179 هنماکلا 2 /  رردلا   » رد رجح  نبا   - 3

ظاّفحلا 528» تاقبط   » رد یطویس   - 4

«106 لیلجلا 2 /  سنالا   » رد یمیلع   - 5

«245 علاطلا 1 /  ردبلا   » رد یناکوش   - 6

: تسا نینچ  وا  زا  یناکوش  لاح  حرش  هصالخ ي  و 

رگید یهورگ  رکاسع و  نب  مساقو  مئادلادبع  نباو  یبهذ  نیّدلا  ناهربو  يرازف  نیّدلا  فرش  زا.دش  ّدلوتم  لاس 694  لّوألا  عیبر  رد  »
تفای و تراهم  نآ  رد  دوب ، لوغشم  یبرع  هقف و  هب  نآ  زا  شیپ  درک و  رفس  اهرهش  هب  دینش ، ثیدح  دنسر ، یمرفن  دص  تفه  هب  هک 

شرتسگ هک  تشاگن  يرایـسب  ياه  باتک  وا  دـیوگ : رردـلا »  » باتک رد  رجح  نبا  .تشاگن  ثیدـح  لوصا و  هقف و  رد  ییاه  باتک 
.تسا دنمدوس  روهشم و  هتفای ،

اب هار  مه  هنیمز  نیا  رد  تفرگ و  ارف  ار  ثیدـح  لـلع  ملع  لاـجر و  ملع  تسا : هتفگ  هدرک و  فیـصوت  ندوـب  ظـفاح  هب  ار  وا  یبـهذ 
.داتفا شیپ  مهف  تعرس  ینهذ و  تمالس 

یم ار  لاـجر  دـش ، ناـظفاح  هدـنامزاب ي  هکنیا  اـت  دوب  اوشیپ  نآ  نونف  ثیدـح و  لوصا و  وـحن و  هقف و  رد  وا  تسا : هتفگ  وا  ریغ  و 
ظفاح وا  تسا : هتفگ  يونسا  .تسا  یّنف  ره  رد  وا  ییاوشیپ  رگ  نایامن  شیاه  هتشون  دوب و  اناد  رایـسب  اهدانـسا  اه و  نتم  رد  تخانش 

« .تشذگرد لاس 761  .دوب  شیوخ  نامز 

ینادمه یلع  دّیس  تیاور   - 70

هراشا

: تفگ هک  هدش  لقن  رباج  زا  دنک « : یم  تیاور  هنوگ  نیا  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدح

هدـش تیاور  نآ  دـننام  سنا  زا  دوعـسم و  نبا  زا  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: دیوگ یلع » نینمؤملاریما  لئاضف  یف  نیعبسلا   » باتک رد  (1)و  .تسا »
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ناراکوکین و ماما  نیا  : » دومرف دنتفرگ و  ار  یلع  يوزاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : رباج  مود ، تسیب و  ثیدح  » 
ار ناشیادص  سپـس  .دنک » يرای  ار  وا  سک  ره  دوش  یم  يرای  دراذگ ، ورف  ار  وا  سک  ره  تسا  روای  یب  تسا ، ناراک  هنگ  هدنـشُک 

: دومرف هدرک و  دنلب 

(1)و .درک » تیاور  ار  نآ  یلزاغم  نبا  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  »
یگدنشخب همشچرس ي  ملعلا و  هنیدم  باب  دنک  یم  تیاور  هچ  نآ  اب  دوش  یم  زاغآ  لّوا  باب  : » دیوگ سودرفلاهضور »  » باتک رد 

، تسا هدـش  تیاور  رباج  زا  هچ  نآ  لماش  مهدزای  باب  رد  (2)و  ههجو » هّللا  مّرک  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  هدـنراد ي  يراـبدرب ، و 
شناد سک  ره  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هک  هدش  لقن  وا  زا  و  دیوگ :

.تسا هدرک  لقن  مّلسم  لسرم  ناونع  هب  ار  ثیدح  قاوذألا ،» براشم  ، » شرگید باتک  رد  (3)و  .دیایب » رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار 

شلاح حرش 

رکذ ار  شا  هناراوگرزب  ياه  تبقنم  گرزب و  ياه  حدم  دنا و  هدروآ  ار  شلاح  حرش  هتسجرب  نافراع  روهشم و  نادنمشناد  ناگرزب 
.یلاعت هّللا  ءاش  نا  .دمآ  دهاوخ  هیبشت » ثیدح   » دلج رد  زین  تشذگ و  ریدغ » ثیدح   » هرابرد ي هک  هنوگ  نامه  .دنا  هدرک 

یناشخدب نیّدلارون  تابثا   - 71

هراشا

.تسا روکذم  ینادمه  یلع  دّیس  نیـشناجوا  ، تسا هدرک  دییأت  ار  ثیدح  الم ،» ریما   » هب فورعم  یناشخدب  رالاس  نبرفعج  نیّدلارون 
دنک و یم  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  یثیدح  وا 

ص:172

.دیرگنب هّدوملا 234 / عیبانی  هب  ( . 1 - 1
.یّطخ سودرفلا -  هضور  ( . 2 - 2

.یّطخ سودرفلا  هضور  ( . 3 - 3
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.دنک (1) یم  فصو  ...يرابدربو » یگدنشخب  همشچرسو ي  ملعلا  هنیدم  باب   » هبار ناشیا 

شلاح حرش 

« هّللا ءایلوأ  لسالس  یف  هابتنإلا   » رد هّللا  ّیلو  هاش   - 1

« یّطخ لسالّسلا -  عماج   » رد یناشخدب  نیّدلادجم   - 2

یشکرز ردب  ندرمش  نسح   - 72

هراشا

هک دسر  یم  نسُح  زا  يا  هجرد  هب  « » ملعلا هنیدم   » ثیدـح هک  تسا  هدرک  مکح  نینچ  یعفاش  یـشکرز  رداهب  نبدّـمحم  نیّدـلاردب 
« .دشاب یگتخاس »  » هکنیا هب  دسر  هچ  تسین ؛ فیعض  زگره  دوش و  یم  جاجتحا  نادب 

.تسا (2) هدرک  لقن  وا  زا  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  یناسک  زا  يوانم  و 

شلاح حرش 

شّدلوت یشکرز ، يرصم  هّللادبعوبا  نیّدلاردب  رّرحم ، هدنسیون و  هماّلع ، دنمشناد  هّللادبع : نبرداهب  نبدّمحم  : » هبهش یضاق  نبا   - 1
یعرذأ نیّدلا  باهش  خیش  دزن  بلح  هب  درک و  تفایرد  ینیقلب  نیّدلا  جارس  يونسا و  نیّدلا  لامج  داتـسا ، ود  زا  دوب و  لاس 745  هب 

.دینش رگید  ياهرهش  قشمد و  رد  ار  ثیدح  دیسر و  یئاطلغم  تمدخ  هب  ثیدح  نتخومآ  يارب  درک و  ترفاسم 

دون و دـص و  تفه  لاس  بجر  رد  داد و  اوتف  سرد و  .دوب  اه  نآ  همه ي  رد  لـضاف  یلوصا و  هیقف ، وا  دـنتفگ : ناـخّروم  زا  یـضعب 
.تسا (4) هدرک  رکذ  ار  شیاه  هتشون  ناداتسا و  رجح  نبا   - 2(3) .تشذگرد » راهچ 

ص:173

.یّطخ بقانملا -  هصالخ  ( . 1 - 1
.47 ریغصلا 3 /  عماجلا  حرش  ریدقلا  ضیف  ( . 2 - 2

.319 2  / يدسا هبهش ي  یضاق  نبا  زا  هیعفاشلا  تاقبط  ( . 3 - 3
.17 رجح 4 /  نبا  زا  هنماکلا  ردلا  ( . 4 - 4
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يدـنچ ياه  نف  رد  يرایـسب  ياه  باتک  تفرگرب و  ناـنآ  ریغ  یعرذا و  ریثک و  نبا  یئاـطلغم و  يونـسا و  زا  : » دـیوگ یطویـس   - 3
نآ مامت  رد  لضاف  بیدا و  رّسفم ، یلوصا و  یهیقف  وا  دوب ، رّرحم  هدنسیون و  هماّلع  ملاع ، ماما ، : » دیوگ يدواد   - 4(1) ...تشاگن ». 

نینچ مه  و  حیحـصلا » عماجلا  ظافلأل  حیقنتلا   » وا باتک  نیثّدـحملا » ناتـسب   » رد دوخ  يولهد   - 5(2) ...داد ».  اوتف  سرد و  دوب ، اـه 
.تسا هدوتس  ار  وا  هدرک و  دای  ار  شتافّنصم  ناداتسا و 

سناکم نبا  نیّدلارخف  تابثا   - 73

هراشا

ییاه تیب  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  تابثا  ار  ثیدح  يرـصم ، یطبق  سناکم  نب  میهاربا  نب  قاّزرلادبع  نب  نامحّرلادبع  نیّدـلارخف 
: دیوگ هّجح  نبا  .تسا  هدومن  دراو  هدرک  حدم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک 

ًاسانأ ّنإ  یبنلا  مع  نبا  ای  تسا : هدومن  حدم  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  نآ  رد  هک  ما  هدرک  لقنار  يرعش  وا  زا  »

.دندیسر تداعس  هب  دندرک و  يوریپ  وت  زا  ینامدرم  ربمایپ ! يومعرسپ  يا  - 

.دنتسه زاجَم  یگمه  وت ، ریغ  هک  یماما  يا  یتسه ؛ شناد  یقیقح  ِرد  وت  - 

شلاح حرش 

ص:174

.437 هرضاحملا 1 /  نسح  ( . 1 - 1
.157 نیرّسفملا 2 /  تاقبط  ( . 2 - 2
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رد نیّدلارخف ، يرصم ، یطبق  سناکم  نب  میهاربا  نب  قاّزرلادبع  نب  نامحّرلادبع  : » دیوگ نینچ  شلاح  حرش  رد  ینالقسع  رجح  نبا 
.دش ّدلوتم  لاس 745  هّجحیذ  رخآ 

ریغ یطاریق و  زا  دش و  تایبدا  قاتشم  سپ  دوب ، شوه  ياراد  وا  تفای و  شرورپ  هنیمز  نیا  رد  و  دوب ، هدنـسیون  اه  ناوید  رد  شردپ 
دوب مک  یبرع  رد  دـنچ  ره  دروآرد  مظن  هب  یبوخ  هب  ار  هّیتاـبن  هقرف  نییآ  دـش و  یکتـشب  نیّدـلاردب  خیـش  نیـشن  مه  و  تخومآ ، وا 

ار يرگید  ياه  بصنم  تلود و  يرواد  ماقم  .تشاد  راشرس  یشوه  زغن و  نانخـس  رد  ینیبزیت  وکین ، یقوذ  يوق ، ینهذ  یلو  تشاد 
اج نآ  رد  یتّدـم  دـش و  ماش  ترازو  راد  هدـهع  سپـس  تفای ، ترادـص  نیّدـلا  میرک  بحاص  شردارب  اب  راب  کی  تفای ، هرهاق  رد 

رصم رد  یترازو  هب  هک  درک  تساوخرد  قشمد  زا  سپس  درک ، هرظانم  رهـش  ود  رد  ماش  نالـضاف  اب  و  دش ، بلح  دراو  درک و  تماقا 
هجحیذ ي مهدزاود  رد  دادخر  نآ  دیسر و  شا  هناخ  هب  هدرم  سپ  دش ، هتشک  ّمس  اب  تشگزاب  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  .دوش  بوصنم 

.دوب هدیناسرن  نایاپ  هب  ار  لاس  هاجنپ  زونه  هک  یلاح  رد  دوب  لاس 794 

(1) ...مدینش » وا  زا  رعش  يرادقم  مدرک و  تاقالم  وا  اب  راب  نیدنچ 

يریمد نیّدلا  لامک  تابثا   - 74

هراشا

هللا یلـص  ربمایپ  نخـس  نیا  و  تسا ، رایـسب  مالـسلا  هیلع  وا  بقانم  تسا « : نینچ  يریمد  یـسوم  نبدّمحم  نیّدلا  لامک  هتفگ ي  نتم 
(2) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف هک  تسا  هدنسب  ملس  هلآ و  هیلع و 

شلاح حرش 

دش و ّدلوتم  هاجنپ  دص و  تفه  لاس  دودح  نیّدلا ، لامک  يرصم  يریمد  یسیع  نب  یـسوم  نبدّمحم  : » دیوگ هبهـش  یـضاق  نبا   - 1
دوتس و رایسب  ار  وا  تخومآ و  يونسا  نیّدلا  لامج  خیش  زا  وا و  زا  دش و  یکبس  نیّدلاءاهب  مداخ  سپس  درک ، یم  قازترا  یّطایخ  زا 

جح اهراب  .دش  ثیدح  سّردم  رصنلا » باب   » کیدزن هیکزلاهّبق »  » رد دورس و  رعش  هتفای ، تراهم  نونف  رد  درب و  نایاپ  هب  ار  نتخومآ 
زا وا  درک ، ینارنخس  مدرم  يارب  هینیسحلا »  » رد رهاّظلا »  » دجسم رد  دش و  رواجم  اج  نآ  رد  درازگ و 

ص:175

.330 هنماکلا 2 /  رردلا  ( . 1 - 1
.55 يریمد 1 /  زا  ناویحلا  هایح  ( . 2 - 2
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لماش هک  تسوا  هتشون ي  دلجراهچرد  جاهنملا  حرش  .دوب  لوغـشم  ود  نیا  هب  شنابز  رتشیب  دوب و  دنم  هرهب  رایـسب  توالت  تدابع و 
هایح  » مان هب  یباتک  .تسوا  نآ  زا  دـلج  راهچ  رد  هجام » نبا  ننـس  حرـش  یف  هجابیدـلا   » زین دـشاب و  یم  هقفزا  جراخ  يرایـسب  دـیاوف 
هبطخ وا  زا  .دناجنگ و  نآ  رد  ار  هریغ  یثیدـح و  یبدا و  تاکن  صاوخ و  یّبط ، ياه  هدـیاف  زا  يدادـعت  درک و  يروآدرگ  ناویحلا »

.تسا هدش  نیودت  يا  هظعوم  یهورگ و  ییاه 

ار هنیدـم  هّکم و  ترواجم  هزور و  توـالت ، تداـبع ، زا  ییاـه  هرهب  وا  تسا : هدروآ  مجعملا »  » رد رجح  نبا  نیّدـلا  باهـش  ظـفاح ،
.داد یم  تبسن  ناگرزب  یـضعب  هب  رگید  یهاگ  ایؤر و  هب  ار  نآ  یهاگ  هک  تفرگ  ترهـش  وا  زا  یبیغ  يرابخا  اه و  تمارک  .تشاد 
یقت  - 2(1) .تشذـگرد » تشه  دـص و  تشه  لاس  رخآلا  يداـمج  رد  .تشاد  یـشوپ  هدرپ  دـصق  هک  دـندوب  دـقتعم  مدرم  رتشیب  و 

هصالخ ار  نآ  هک  تسا  سیفن  یباتک  : » دیوگ « ناویحلا هایح   » باتک هرابرد ي  هدرک و  رکذ  ار  وا  ياه  هتشونو  ناداتسا  یساف : نیّدلا 
يریون لضفلاوبا  نیّدلا  لامک  یضاق  مّدج  اب  دید ، اوتف  سیردت و  هتسیاش  ار  وا  یکبس  نیّدلاءاهب  خیـش  یتقو  : » دیوگ یم  و  .مدرک »

: دیازفا یم  و  درک » نینچ  وا  دهدب و  وا  هب  ار  هزاجا  نیا  ات  درک  تبحص 

وا زا  یلّصفم  لاح  حرش  يواخس  نیّدلا  سمـش   - 3(2) .تفای » يرترب  تاـیبدا  یبرع و  هقف و  لوصا  هقف و  ثیدـح و  ریـسفت و  رد  »
هدرک فصو  لامک » نیّدـلا  لامک  لضاف   » هب ار  وا  نادنمـشناد  تاقبط  نایب  رد  یعلیز  : » تسا نینچ  نآ  هصالخ ي  هک  تسا  هدروآ 

دـش و هداد  سیردـت  اوتف و  هزاجا  وا  هب  تفاـی ، يرترب  اـه  نآ  ریغ  تاـیبدا و  ّتیبرع و  لوصا و  هقف و  ثیدـح و  ریـسفت و  رد  .تسا 
سیفن باتک  ناویحلاهایح »  » .داتفا دنمدوس  رایـسب  هک  تشون  هجام  نبا  رب  یحرـش  دـندرب و  هرهب  وا  زا  یهورگ  .دـش  ءارقا  يّدـصتم 

.دناجنگ نآ  رد  يرایسب  دئاوف  هک  تسوا 

وا دوخ ، ءابنأ »  » رد ام  داتسا  هدروآ و  هّکم » خیرات   » رد ار  شلاح  حرش  یساف  یقت 

ص:176

.یّطخ يدسا  هبهش  یضاق  نبا  زا  هیعفاشلا  تاقبط  ( . 1 - 1
.372 نیمألا 2 /  هّللا  دلب  خیرات  یف  نیمثلا  دقعلا  ( . 2 - 2
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ياج دنچ  و  سربیب » هبق   » رد ناثّدحم  يارب  تشاد و  تکرش  نونف  رد  تفای و  تراهم  ثیدح  تایبدا و  هقف ، رد  دیوگ : هدرک  دای  ار 
نیمرح ترواجم  هزور و  توالت و  ِتدابع  زا  .دـناوخ  هبطخ  بوخ  رایـسب  داـتفا ، دـنمدوس  سب  درک و  هظعوم  .درک  سیردـت  رگید 
تبـسن يرگید  هب  ار  نآ  درک و  یم  راکـشآ  اسب  هچ  تشاد و  یم  یفخم  ار  نآ  هک  دـش  یم  لقن  وا  زا  ییاه  تمارک  .دوب  دـنم  هرهب 

: دیوگ یطویس  نیّدلا  لالج   - 4(1) .داد » یم 

.درک سردت  ثیدح  سربیب » هبق ي   » رد تفای و  تراهم  تایبدا  رد  »... 

ندادربخ اه و  تمارک  نتشاد  هب  .تسا  ناویحلا » هایح   » و يربکلا » هموظنملا   » و جاهنملا » حرش   » اه نآ  هلمج ي  زا  دراد  ییاه  باتک 
(2) ...تفای ».  ترهش  یبیغ  روما  زا 

يدابآزوریف نیّدلادجم  تابثا   - 75

هراشا

: تسا نینچ  يدابآزوریف  يزاریش  بوقعی  نبدّمحم  نیّدلادجم  هتفگ ي  ّصن 

لطاب رب  تسا و  هدروآ  تاعوضوملا »  » باتک رد  ار  نآ  قیرط  دـنچ  زا  يزوج  نبا  جرفلاوبا  .اـهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » ثیدـح
.درک مهاوخ  شنایب  هک  مراد  يرظن  هراب  نیا  رد  نم  اّما  دنا ؛ هتفگ  نآ  دننامه  یهورگ  .دنک و  یم  دیکأت  اه  نآ  همه ي  ندوب 

زا شمعا  زا  انیبان  مزاخ  نبدّمحم  هیواعموبا  زا  يوره  حلاص  نب  مالّسلادبع  تلـصوبا  دراد ، ترهـش  نآ  ندرک  تیاور  هب  هک  یـسک 
تسار رایسب  همه  نیا  اب  وا  یلو  دندرک  مهّتم  ندوب  هعیش  هب  دنتسناد و  فیعض  رایـسب  ار  مالّـسلادبع  نیا  .تسا  ساّبع  نبا  زا  دهاجم 

هدیسرپ تلصلاوبا  نیا  هرابرد ي  وا  زا  نیعم ، نب  ییحی  زا  شیاه  شـسرپ  نمـض  هک  هدرک  تیاور  يرود  دّمحم  نب  ساّبع  .تسوگ 
هیواعموبا زا  ار  تسا » نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم   » ثیدح هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیسرپ : سپ  .تسا  هدرمـش  هقث  ار  تلـصوبا  وا  و 

زا ار  نآ  مه  يدیف  رفعج  نبدّمحم  داد : خساپ  وا  تسا ؟ هدرک  لقن 
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رد .دنا  هدرک  لقن  نیعم  نب  ییحی  زا  نینچ  نیا  زین  زرحم  نبدّمحم  نبدمحا  دّمحم و  نب  حـلاص  ظفاح ، تسا و  هدرک  لقن  هیواعموبا 
رد هیواـعموبا  هک : داد  ربـخ  ارم  ریمن  نبا  .تسا  هیواـعموبا  ياـه  ثیدـح  زا  ثیدـح ، نیا  تفگ : ییحی  هک  هدـمآ  زرحم  نبا  تـیاور 

ناهاوخ ار  اه  ثیدح  هنوگ  نیا  .دوب  دـنمتورث  يدرم  يوره  تلـصوبا  درک و  يراددوخ  نآ  زا  سپـس  درک  یم  لقن  ار  نآ  هتـشذگ 
.دینادرگ صوصخم  ار  وا  ثیدح  نیا  اب  هیواعموبا  ینعی  داد ، یم  رارق  میرکت  دروم  ار  ناداتسا  دوب و 

نیا دننام  ثیدح  نیا  هکلب  دمآ ؛ ردـب  دـنریذپ ، یمن  اهدرخ  هک  يدنـسپان  نانخـس  ظاحل  هب  ثیدـح ، نیا  هدـهع ي  زا  مالّـسلادبع ،
: هک تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیامرف 

.ثیدحلا .تسا  رکبوبا  نم  تّما  هب  تبسن  نم  تّما  درف  نیرت  نابرهم 

، دنا هتفگ  نخـس  ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح فالخ  رب  هک  یناسک  .دـنا و  هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  مه  وا  ریغ  نسح و  ار  نآ  يذـمرت  و 
تسا و لطاب  ًاعطق  نآ  ندوب » یگتخاس   » هب مکح  .دـنا و  هدرواین  نیعم ، نب  ییحی  يوس  زا  هدـش  تباث  ياـه  تیاور  نیا  هب  یخـساپ 
، شندوب لـطاب  تهج  زا  هن  تسا  هدوـمن  توکـس  نآ  لـقن  رد  هدرکن و  ریگارف  ار  نآ  تبارغ  تهج  زا  هیواـعموبا  هک  تسین  نیا  زج 

.تشاد هک  یناقتا  ظفح و  هب  هّجوت  اب  درک  یمن  لقن  ار  نآ  زگره  دوب  نینچ  رگا  نوچ 

رمع نبدّـمحم  زا  يرازف  یـسوم  نب  لیعامـسا  زا  هدرک  تیاور  ار  نآ  دوـخ  عماـج  رد  يذـمرت  هک  دراد  يرگید  قـیرط  ثیدـح  نیا 
: تفگ هک  یلع  زا  یحبانص  هّللادبعوبا  زا  هلفغ  نبدیوس  زا  لیهک  نبهملس  زا  هّللادبع  نب  کیرش  زا  یمور 

زا وا  تیاور  زا  وا  ریغ  یجک و  ملـسموبا  و  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هتـسناد و هقث  ار  وا  ناّبح  نبا  تسا و  هدرک  تیاور  حیحـصلا »  » رد دّـمحم  نیا  زا  يراـخب  .دـنا و  هدرک  يوریپ  یمور  رمع  نبدّـمحم 

کیرش زا  ار  نآ  یضعب  تسا و  بیرغ »  » ثیدح نیا  دیوگ : ثیدح  نتم  لقن  زا  دعب  يذمرت  .تسا  هدروآ  رامش  هب  فیعض  دوادوبا 
هدرک لقن  ار  نآ  هک  میـسانش  یمن  ار  اه  هقث  زا  یـسک  کیرـش  زا  ریغ  و  دـیوگ : .دـنا  هدربن  ماـن  نآ  رد  یحبانـص  زا  هدرک و  تیاور 

.دشاب

ملسم کیرش ، نیا  هب  هدشن و  لقن  یمور  دّمحم  زا  اهنت  ثیدح  نیاربانب  میوگ :
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ار ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  نآ ، رب  هک  یلجع  نینچ  مه  هتـسناد و  هقث  ار  وا  نیعم  نبا  هدز و  هقیلعت  نآ  رب  يراـخب  هدرک و  جاـجتحا 
: دیوگ سنوی  نب  یسیع  .تسا و  هدوزفا  مه 

زا ار  یحبانـص  هک  یـسک  تیاور  دوـب و  دـهاوخ  نسح  مه  وا  درفم  ثیدـح  نیارباـنب  .مدـیدن  شناد  رد  کیرـش  زا  رتاـسراپ  زگره 
یلع نامثع و  رمع و  رکبوبا و  زا  تسا و  مرـضخم  یعبات  هلفغ  نبدیوس  نوچ  دنک ، یمن  دراو  يداریا  نآ  رب  هتخادنا  دنـس ) هلـسلس  )

.دشاب یم  اهدانسا  لاّصتا  رتشیب  يرارقرب  يارب  یحبانص ، زا  ندرب  مان  سپ  .تسا  هدینش  ثیدح  نانآ  زا  هدرک و  تیاور 

دوـش و یم  جاـجتحا  نادـب  هک  دـسر  یم  نسُح  زا  يا  هجرد  هب  کیرـش  هیواـعموبا و  قـیرط  ود  هب  ثیدـح  نیا  ًاـعومجم  هجیتـن  رد 
تبسن دشاب و  هداد  رارق  اه  یگتخاس  رد  ار  ثیدح  هک  مدیدن  ار  یـسک  دشاب و  یگتخاس  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دوب ؛ دهاوخن  فیعض 

رد ار  ترابع  نیا  يولهد  قحلادبع  خیش  (1)و  .تسا » دنوادخ  هب  قیفوت  .دشاب و  هتشاد  يزاسراک  ِنعط  هدرک ، نعط  دانسا  ود  نیا  هب 
.یلاعت هّللاءاش  نا  دمآ ؛ دهاوخ  نیا  زا  دعب  هک  تسا  هدروآ  هاکشملا » حرش  یف  تاعمّللا   » باتک

شلاح حرش 

«391 2  / هیعفاشلا تاقبط   » رد هبهش  یضاق  نبا   - 1

«392 نیمثلا 2 /  دقعلا   » رد یساف  نیّدلا  یقت   - 2

«79 10  / عماللا ءوضلا   » رد يواخس   - 3

«273 هاعولا 1 /  هیغب   » رد یطویس   - 4

«280 علاطلا 2 /  ردبلا   » رد یناکوش   - 5

«21 هینامعنلا : قئاقشلا   » رد هداز  يربک  شاط   - 6

...نارگید و 

: میروآ یم  ار  ناشیا  زا  یخرب  ياه  هتشون  زا  ییاه  هشوگ  کنیا 
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: تسا نینچ  مراهچ ، هقبط  ياملع  رکذ  رد  هداز  يربک  شاط  هتفگ ي  هصالخ ي 

تفای و يرترب  تغل  ریـسفت و  ثیدـح و  هژیو  هب  اه  شناد  همه ي  رد  هک  تسا  سوماق  بحاـص  لـضاف ، يـالوم  ناـنآ  هلمج ي  زا  »
هکنیا رگم  مباوخ  یمن  تفگ : یم  درک و  یم  ظفح  عیرس  یلیخ  وا  .دشاب  یم  باتک  لهچ  هب  کیدزن  هک  دراد  يرایـسب  ياه  باتک 

ظفح و رد  یتیآ  عومجم ، رد  تشاد و  زیگنا  تفگـش  فراعم  رد  يدایز  یهاگآ  ییاناد و  وا  .منک  یم  ظفح  رطـس )  ) طخ تسیود 
 .« ...دوب نتشون 

قارع هب  دش و  ّدلوتم  نورزاک  رد  لاس 729  رگید ، نونف  تغل و  رد  رهام  گرزب ، ياوشیپ  : » تسا نینچ  یناکوش  راتفگ  هصـالخ ي 
هب کیدزن  تفر و  سدق  بلح و  هامح و  کبلعب و  قشمد و  هب  اج  نآ  زا  دش و  دادـغب  لخاد  سپـس  .دـش  طساو »  » دراو درک و  رفس 

یناگرزب و  دش ، رایـسب  وا  زا  يریگ  هرهب  نایامن و  شیاه  تلیـضف  تفای و  ترادص  داد و  سرد  وا  .دش  راگدنام  سدـق  رد  لاس  هد 
سپس دنه و  مور و  هب  تخادرپ و  شدرگ  هب  یقرش  یلامش و  ياهروشک  رد  دندرک و  ار  وا  يدرگاش  وا  ریغ  يدفص و  حالص  دننام 

یم یمارگ  ار  وا  رهـش  سییر  هکنیا  رگم  دـش  یمن  يرهـش  دراو  .دوـب  لوـبقم  ناـهاشداپ  دزن  تشاد و  رایـسب  هرهب ي  .تفر  نمی  هب 
دش یم  شدراو  هک  يرهش  ره  ناگرزب  دراد و  يدنمدوس  رایسب و  ياه  هتـشون  .درک  ترفاسم  يدایز  ياهروشک  هب  هکنآ  اب  تشاد ؛

اب لاس 812  لاّوش  متسیب  بش  رد  .دنـشاب  یم  یبلح  ناهرب  يزیرقم و  رجح ، نبا  ظفاح  شنادرگاش : هلمج  زا  دندرب و  یم  هرهب  وا  زا 
« .تفر ایند  زا  لماک  ساوح  ییاونش و 

يورجه نیّدلا  ماما  تابثا   - 76

هراشا

زا دمحا  نیّدلا  باهش  لقن  ربانب  هعبرألا » هئافلخ  یبّنلا و  ءامسا   » باتک رد  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدح یجیا  يورجه  دّمحم  نیدلا ، ماما 
ندروآ مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  مان  یـضعب  ندرکدای  زا  دعب  هک  اج  نآ  .تسا  هدرک  تابثا  لئالّدلا » حیـضوت   » باتک رد  وا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  یلع  زا  .تسا  ملعلا » هنیدم  باب   » اه نآ  هلمج ي  زا  : » دیوگ یم  ار ، اه  نآ  يورجه 
سک ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس 
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؛ هدرک لـقن  ار  نآ  روکذـم  هیقف  ماـما  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  ورمعوبا  لـقن  زا  يربط  .دـیایب » نآ  ِرد  زا  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد 
« .تسا ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه 

شلاح حرش 

، ماما : » تسا هدرک  فصو  نینچ  ار  وا  دوخ ، باتک  رد  دمحا  نیّدلا ، باهش  تسا و  ّتنس  لها  نافراع  ناهیقف و  ناگرزب  زا  يورجه 
دّمحم نیّدـلا  ماما  هیقف  نامدرم ، دـشرم  .تسا  هتفرگ  بقل  مود » یلازغ   » هب شرایـسب  شناد  رطاخ  هب  هک  ینّابر ، فراع  ملاع ، خـیش ،

«. یجیا يورجه 

یطساو روعا  فسوی  تابثا   - 77

سپ دـنک ، راکنا  ار  ملعلاهنیدـم »  » ثیدـح لصا  هیماما ، رب  ّدر  رد  شروهـشم ، هلاـسر  رد  تسا  هدرکن  تأرج  یطـساو  روعأ  فسوی 
خساپ یلاعت  هّللاءاش  نا  نیا  زا  دعب  هک  تسا  هدروآ  هنیمز  نیا  رد  ییاه  باوج  تسا و  هدز  تسار  پچ و  هب  ار  دوخ  نآ  لیوأت  يارب 

: تسا نینچ  وا  نخس  ّصن  اّما  .داد  میهاوخ  ار  اه  نآ 

.دشاب یم  تسا » نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم   » ثیدح ملع ، رد  اه  یضفار  ياه  تّجح  زا  نیمود  »

: تسا هجو  دنچ  زا  زین  نآ  هب  خساپ 

كرد لباق  شرعق  هک  تسا  ملع  فرژ  ياـیردوا  هک  تسین  یّکـش  نیا  رد  تسا و  یلع  يارب  ملع  نّمـضتم  ثیدـح  نیا  هکنیا  یکی 
ربمایپ هدومرف ي  هب  انب  تاواسم ؛ هنوگ ي  هب  وا  ریغ  يارب  شناد  ندوب  تباث  لیلد  هب  تسین ، يرگید  رب  وا  يرترب  نّمـضتم  اّما  تسین ،

، دینک ادـتقا  هک  مادـک  ره  هب  دنتـسه  ناگراتـس  دـننامه  نم  باحـصا  : » هک باحـصا  همه ي  هرابرد ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
.دش تباث  نانآ  همه ي  يارب  شناد  سپ  دیا » هتفای  تیاده 

: دنیوگ دننک و  یم  لقن  ار  نآ  رب  يا  هفاضا  ّتنس  لها  زا  یضعب  هک : نیا  مود 

نآ ياه  نوتس  اهراوید و  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تسا و  نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
فرظ اه  هیاپ  اهراوید و  تسا و  یلاخ  ییاضف  رَد ، و  .دنتسه »
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.تسا راکشآ  رَد  رب  اه  نآ  يرترب  سپ  تسا ، هدننک  هطاحا 

« .دوش یم  لطاب  نآ  هب  اه  یضفار  جاجتحا  نیاربانب  .تسا  دنلب  نآ  ِرد  ینعی  تسا : یعفد  اهباب » ٌّیلع   » لیوأت رد  موس :

نآ لولدم  ینعم و  زا  يراددوخ  ثیدح و  دانسا  رد  ندز  هنعط  نایم  هنوگچ  هک  يولهد »  » زا تسا  زیگنا  تفگـش  رایـسب  رایـسب  سپ 
.تسا هتفرگ  یشیپ  فارحنا  ینمشد و  زا  شراک  نیا  اب  هک  اج  نآ  ات  تسا ، هدرک  عمج 

يرزج نبا  نیّدلا  سمش  تیاور   - 78

هراشا

: دنک یم  تیاور  نینچ  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدح وا 

همان رد  دّمحم  نبدّمحم  نبدمحا  زا  دحاولادبع ، نبدمحا  نب  ّیلع  زا  دش  هدـناوخ  وا  رب  هک  لاله  نبدـمحا  نب  نسح  داد  ربخ  ار  ام  »
زا یناجرج  دمحا  نبدّمحم  دمحاوبا  زا  دمحا  نب  هّللادـبع  نبدـمحا  ظفاح ، زا  يرقم  نیـسح  نبدـمحا  نب  نسح  زا  ناهفـصا  زا  شا 

یلص ادخ  لوسر  تفگ « : هک  یلع  زا  یحبانص  زا  لیهک  نبهملس  زا  کیرـش  زا  رحب  نبدیمحلادبع  زا  نایفـس  نب  نسح  زا  یناجرج 
« .تسا نآ  ِرد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

یحبانص زا  هلفغ  نبدیوس  زا  لیهک  نبهملس  زا  کیرش  زا  یمور  رمع  نبدّمحم  زا  یسوم  نب  لیعامسا  زا  شعماج  رد  ار  نآ  يذمرت 
.دنا هدرکن  دای  یحبانـص  زا  هدرک و  تیاور  کیرـش  زا  ار  نآ  اه  یـضعب  .تسا  بیرغ  یثیدح  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  یلع ، زا 

.تفای نایاپ  .ساّبع  نبا  زا  باب ، نیمه  رد  تسا و  هدشن  هتخانش  کیرش ، زج  يا  هقث  زا  ثیدح  نیا  دیوگ :

نآ دننام  ثراح  هتابن و  نب  غبصا  تسا و  هدشن  رکذ  نآ  رد  دیوس  دنا و  هدرک  تیاور  هملـس  زا  کیرـش  زا  ار  نآ  اه  یـضعب  میوگ :
.دنا هدرک  تیاور  یلع  زا  ار 

رد یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » ظفل نیا  اب  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ساّبع  نبا  زا  دـهاجم  زا  ار  نآ  مکاح  و 
نآ يراخب  ملـسم و  یلو  تسا  حیحـص  شدانـسا  دیوگ : مکاح  .دوش » شدراو  نآ  ِرد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ 

.دنا هدرکن  لقن  ار 
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سک ره  سپ  .تسا  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  تسا : هدرک  تیاور  ظـفل  نیا  اـب  هّللادـبع  نبرباـج  ثیدـح  زا  ار  نآ  نـینچ  مـه 
(1) .دیایب » رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد 

« بلاطملا ینسا   » ياه ثیدح  رابتعا 

نخس ّصن  نیا  تسا و  رابتعا  ياراد  نآ  ياه  ثیدح  هک  دنک  یم  حیرـصت  باتک ، نیا  همّدقم ي  رد  يرزج  نبا  هک  تسین  هدیـشوپ 
: تسوا

، نکشرکشل هریچ و  ریش  نآ  ياه  تبقنم  نیرت  یلاع  زا  تسا ؛ نسح  حیحص و  رتاوتم و  هک  تسا  ِدانـسا  اب  ییاه  ثیدح  نیا  دعب  «و 
ياه ثیدح  زا  مدروآ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اه  نآ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  نینمؤملاریما  بلاغ  ینب  ریش  اه ، یتفگـش  رهظم 

تیالو لها  هک  یتازجعم  باحصا و  نآرق و  زا  وا  حیحص  دانـسا  نیرتالاب  اب  شا و  هدرکوگزاب  هتـسویپ و  ياه  تیاور  وا و  لسلـسم 
« .دزاس نامکیدزن  وا  دزن  دهد و  باوث  نآ  رب  ار  ام  میهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  .دنا  هدرک  دامتعا  نآ  رب 

رگا وا و  يابیز  ياه  نسُح  دنمشزرا و  ياه  تبقنم  هب  تبسن  تسا ، رایـسب  زا  یکدنا  ایرد و  زا  يا  هرطق  نیا  : » دیوگ یم  نایاپ  رد  و 
لیاسو دنوادخ  میراودیما  یلو  دوش  یم  ینالوط  ماقم  نیا  رد  مالک  میرمـشرب ، ار  اه  نآ  تسوا  قح  هتـسیاش ي  هچ  نآ  هب  میهاوخب 
باوص يارب  هدـنهد  قیفوت  دـنوادخ  میناجنگب و  نآ  رد  تسا  هدیـسر  ام  هب  هراب  نیا  رد  هچ  نآ  زا  هناگادـج  یباـتک  اـت  دروآ  مهارف 

« .تسا

شلاح حرش 

: هلمج زا  تسا ، هدمآ  هریغ  ثیدح و  ياه  باتک  یلاجر و  ياه  گنهرف  مامت  رد  دنمشزرا  فاصوا  اب  هارمه  وا  لاح  حرش 

.یّکم دهف  نبا  نیّدلا  مجن  زا  خویشلا » مجعم   - » 1

.ینالقسع رجح  نبا  زا  رمغلا » ءابنا   - » 2
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.يزیرقم زا  هدیرفلا » رردلا   - » 3

.يواخس زا  عماللا » ءوضلا   - » 4

.یمیلع زا  لیلجلا » سنالا   - » 5

.ناهبزور نبا  زا  نیمألا » تازاجا  یف  نیتملا  لبحلا   - » 6

.ناهبزور نبا  زا  لئامشلا » حرش   - » 7

.یطویس زا  ظافحلا » تاقبط   - » 8

.یطویس زا  دصقملا » نسح   - » 9

.یطویس زا  هلدعملا » نازیم   - » 10

.یطویس زا  ناقتإلا »  - » 11

.یّکم رجح  نبا  زا  قعاوّصلا »  - » 12

.یبلاعث زا  دیناسألا » دیلاقم   - » 13

.هداز يربک  شاط  زا  هینامعنلا » قئاقشلا   - » 14

.یجنزرب زا  ضقاونلا »  - » 15

.ناّهد زا  علطتملا » هیافک   - » 16

.يوفص یلعوبا  زا  دانسإلا » جرادم   - » 17

.يدنس دباع  دّمحم  زا  دراشلا » رصح   - » 18

.يروفنراهس زا  ضفارملا »  - » 19

.یلباک زا  عقاوّصلا »  - » 20

.يولهد هّللا  ّیلو  هاش  زا  ءایلوأ » لسالس  یف  هابتنإلا   - » 21

.یناکوش زا  علاطلا » ردبلا   - » 22
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.يولهد زا  نیثّدحملا » ناتسب   - » 23

.يولهد زا  هفحتلا »  - » 24

.هّللا تمالس  هاش  زا  مالکلا » عابشا   - » 25

.ناخ نسح  قیدص  زا  لّلکملا » جاتلا   - » 26

كرادم زا  یضعب  .میدروآ  ریدغلا » ثیدح   » دلج رد  ار  وا  لّصفم  لاح  حرش  ام  و 
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: تسا رارق  نیا  زا  نآ 

جاتلا ، 257 علاطلا 2 /  ردـبلا  ظاّفحلا 543 ، تاـقبط  ، 98 هینامعنلا 1 /  قئاقـشلا  ، 109 لیلجلا 2 /  سنـالا  ، 255 عمـاللا 9 /  ءوضلا 
لّلکملا 463.

یفاوخ نیّدلا  نیز  تابثا   - 79

هراشا

باهـش هچ  نآ  ربانب  دنک ، یم  تابثا  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدـح تیعطاق  اب  یفاوخ  یلع  نبدّـمحم  نبدّـمحم  رکبوبا  نیّدـلا  نیز  خـیش 
رد  (1) هیعاو » ٌنذأ  اهیعت  و  : » هیآ ي لوزن  رکذ  زا  دعب  دیوگ : یم  دـنک و  یم  لقن  وا  زا  لئالّدـلا » حیـضوت   » باتک رد  دـمحا  نیّدـلا 

: دیوگ مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  نأش 

یفاوخ یلع  نبدّـمحم  نبدّـمحم  رکبوبا  نیّدـلا  نیز  خیـش  نافرع ، اه و  شناد  رد  نایاتمه  هناگی ي  دوخ و  نارود  ناداتـسا  داتـسا  »
هنیدم انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  دش  صوصخم  رتنوزفا  تمکح  شناد و  هب  یلع  ور  نیا  زا  دیوگ :

« .دیسر یم  تکاله  هب  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : رمع  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و 

شلاح حرش 

سنألا 492» تاحفن   » رد یماج  نامحّرلادبع   - 1

رایخألا 48» رابخا   » رد يولهد  قحلادبع   - 2

دیجملا 77» طمسلا   » رد یشاشق   - 3

یفاوخ داتـسا  هک  اسراپ  دّمحم  هجاوخ  دنا و  هدرک  فصو  ار  وا  ییابیز  فاصوا  اب  هداد و  رارق  ناوارف  شیاتـس  دروم  ار  وا  یگمه  و 
: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  وا  تسا - 

راد مچرپ  ناهیقف ، نافراع و  نادنمـشناد و  هدیزگرب ي  اه ، هنیـس  نامرد  مدرم ، هانپ  .تسا  هدـنورالاب  لمع  دـنمدوس و  شناد  ياراد 
هدننک توعد  تقیرط ، تعیرش و  ياه  هار  کلاس  تقیقح و  ياه  هار  ورهر  هدننک ، هار  مگ  ياه  تعدب  هدنرب ي  نیب  زا  اه و  ّتنس 
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« ...نید نییآ و  تنیز  نامیالوم  دّیس و  نیقی : هار  رب  ناحبس  دنوادخ  يوس  هب 

يدابآ تلود  ءاملعلا  کلم  تابثا   - 80

هراشا

رد ملـسم  لسرم  هنوگ ي  هب  ار  نآ  هدرک و  تابثا  ار  ثیدـح  يدابآ  تلود  یلواز  نیّدـلا  سمـش  نب  نیّدـلا  باهـش  ءاملعلا ، کـلم 
ثراو مالـسلا  هیلع  یلع  دـهد  یم  ناشن  هک  هدرک  رکذ  ییاه  لـیلد  هرمز ي  رد  ار  نآ  تسا و  هدرک  لـقن  ءادعـسلا » هیادـه   » باـتک

.ساّبع شیومع  هن  تسا  مالسلا  هیلع  ربمایپ 

شلاح حرش 

یلاح حرـش  هب  اج  نیا  رد  .میدروآ  رون » ثیدح   » دّلجم رد  ار  نآ  ام  دـنا و  هتـشون  ناشیاه  باتک  رد  ار  وا  لاح  حرـش  املع  ناگرزب 
: مینک یم  هدنسب  تسا  هدروآ  وا  زا  دازآ » یلع  مالغ   » هک

ردتقملادبع یـضاق  دزن  دش و  ّدلوتم  یلهد  دابآ  تلود  رد  يدابآ ، تلود  یلواز  نیّدلا  سمـش  نب  نیّدـلا  باهـش  یـضاق  نامیالوم  »
نافیدر و مه  زا  سپ  .دـناوخ  سرد  دـشاب ، یم  ینارمع  نیّدـلا  نیعم  انالوم  نادرگاش  زا  دوخ  هک  يولهد  یکجاوخ  انالوم  یلهد و 

: تفگ یم  شا  هرابرد  ردتقملادبع  یضاق  .تفای و  يرترب  تفرگ و  یشیپ  دوخ  ناردارب 

.تسا شناد  شناوختسا  تشوگ و  تسوپ و  هک  دیآ  یم  نم  دزن  يدرگاش 

هب دـمآ و  نوریب  اج  نآ  زا  یلهد  هب  نآ  ندیـسر  زا  شیپ  یکجاوخ  انالوم  درک ، تکرح  دـنه  يوس  هب  رومیت  ناوراـک  هک  یماـگنه 
هب یضاق  دیزگ و  تماقا  یپلاک  رد  یکجاوخ  انالوم  .تفر  یپلاک  هب  شداتـسا  یهار  مه  هب  مه  نیّدلا  باهـش  یـضاق  تفر و  یپلاک 

نانآ تشذگرس  هک  دوب  یقرش  ناهاشداپ  هفالخلاراد ي  دابآ و  هلآ  راید  زا  گرزب  رایسب  يرهـش  هک   - تفر روُْفنوَج  رد  رویخلاراد ،
رادنامرف یقرـش  میهاربا  ناطلـس  سپ  .دندرک  یگدنز  نآ  رد  نادنمـشناد  ناداتـسا و  زا  يرایـسب  تسا و  هدمآ  دـنه  ياه  خـیرات  رد 

هاـگیاج یـضاق  سپ  .داد  ءاـملعلا » کـلم   » بقل وا  هب  تشاد و  گرزب  ار  وا  ناـگرزب  ناـیم  و  درمـش ...  مـنتغم  ار  وا  دورو  روـفنوج 
زا یشخب  تداعس  رد  دیشخب و  تنیز  ار  يداتسا 
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زا هک  تخورفارب  یغارچ  دـندرک و  رـشتنم  ار  نآ  مجع  برع و  ناراـکراوس  هک  درک  فیلأـت  ییاـه  باـتک  تفاـی و  يرترب  سیجرب 
« .تشذگرد هن  لهچ و  دص و  تشه  لاس  بّجرملا  بجر  نایاپ  هب  زور  جنپ  .داد  شزومآ  ار  شناد  .دوب  رترگتیاده  رو ، هلعش  ِشتآ 

(1)

ینالقسع رجح  نبا  تابثا   - 81

هراشا

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  رد  ار  نآ  هدرک و  تاـبثا  ار  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح ینالقـسع  رجح  نب  لـضفلاوبا  نیّدـلا  باـهش 
: تسا هدرک  دیکأت  نآ  قُرُط  يرایسب  رب  شفلتخم  ياه  باتک  رد  هتسناد و  لطاب  ار  نآ  ِندوب  یگتخاس  هب  داقتعا  و  تسا ، هدروآ 

: دیوگ نینچ  ناشیا  لیاضف  یخرب  نمض  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاح  حرش  رد  وا 

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  »

.تسام نیرت  يراق  یبُأ  تسا و  یلع  ام  نیرترواد  تفگ : رمع  و 

.دیاشگن ار  نآ  نسحلاوبا  هک  یلکشم  زا  درب  یم  هانپ  دنوادخ  هب  رمع  تفگ : هک  درک  لقن  ّبیسم  نبدیعس  زا  دیعس  نب  ییحی  و 

ار يزیچ  درک ، یم  لـقن  اـم  يارب  یلع  زا  یمـالک  وگتـسار  يدرف  هاـگ  ره  تفگ : هک  دـنک  یم  لـقن  ساـّبع  نبا  زا  ریبج  نبدیعـس  و 
.میداهن یمن  نآ  گنسمه 

دنوادخ هب  .دیـسرپب  نم  زا  : » تفگ دناوخ و  یم  هبطخ  مدید  ار  یلع  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  لیفطلاوبا  زا  هّللادبع  نب  بهو  زا  رّمعم 
هیآ دنگوس  دنوادخ  هب  هک  دیسرپب  نم  زا  دنوادخ  باتک  زا  .منک و  هاگآ  نآ  زا  ار  امش  هکنیا  زج  دیـسرپ  یمن  نم  زا  يزیچ  دنگوس 

« يذتغملا توق   » رد یطویس  (2)و  ...تسا ».  هدـش  لزان  هوک  رد  ای  نابایب  رد  ای  زور  اـی  بش  رد  مناد  یم  نم  هک  نیا  رگم  تسین  يا 
: تفگ شیاه  خساپ  رد  رجح  نبا  ظفاح ، : » دیوگ

نیا اب  باعیتسالا »  » مان هب  هباحص ، هب  طوبرم  باتک  رد  ربلادبع  نبا  ار  ساّبع  نبا  ثیدح 
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مکاح و  .دوش » دراو  شرد  زا  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » تسا هدرک  لقن  ظاـفلا 
ثیدـح لاجر  نآ ، لاجر  تسا و  هدرک  لقن  ار  نآ  ساّبع  نبا  ثیدـح  زا  ظـفل  نیمه  اـب  مه  یناربط  تسا و  هتـسناد  حیحـص  ار  نآ 

.دشاب یم  فیعض  هک  يوره  مالّسلادبع  زج  تسا  حیحص 

« .تسا هتفگ  دوب  هدش  هتساوخ  وا  زا  هک  ثیدح  نیا  هرابرد ي  ییاوتف  خساپ  رد  ار  بلاطم  نیا 

.دمآ دهاوخ  هک  تسا  هدروآ  وا  زا  هّیکملا » حنملا   » باتک رد  مه  یّکم  رجح  نبا  ار  اوتف  نیا 

رد بلطم  نیا  .نآ  ِندوب  یگتخاس  هب  داقتعا  نالطب  ملعلاهنیدـم و  ثیدـح  ندوب  نسح »  » هب دـنک  یم  حیرـصت  يرگید  ياوتف  رد  وا 
هدش هتساوخ  وا  زا  ثیدح  نیا  هرابرد ي  هک  ییاوتف  رد  رجح  نبا  لضفلاوبا  مالـسالا  خیـش  : » تسا هدمآ  هعونـصملا » یلآللا   » باتک

تفلاخم وا  اب  يزوج  نبا  جرفلاوبا  تسا و  حیحـص  هتفگ  هدرک و  لـقن  كردتـسملا »  » باـتک رد  مکاـح  ار  ثیدـح  نیا  تفگ : دوب 
.تسا ناشرفن  ود  ره  لوق  فالخ  رب  تسرد  نخس  .تسا و  غورد  تسا  هتفگ  هتسناد و  یگتخاس  ار  ثیدح  هدرک و 

یم ازارد  هب  بلطم  نیا  نایب  دـتفا و  یمن  ورف  ندوب  غورد  هب  زین  دـسر و  یمن  حیحـص  هبترم ي  هب  هک  تسا  نسح  یثیدـح  ثیدـح ،
باتک رد  وا  ياوتف  نیا  (1) .مدرک » لقن  وا  سیون  تسد  زا  دیسر و  نایاپ  هب  .تسا  نآ  هرابرد ي  دامتعا  دروم  ِنخـس  نیا  یلو  دشک 

.تسا هدمآ  مه  نیدقعلا » رهاوج   » و هرثتنملا » رردلا   » و تاعیدبلا » تکنلا   » و عماوجلا » عمج   » ياه

لاـجر  » و ریدـقلا » ضیف   » و هاـقرملا »  » و تاـعوضوملا » هرکذـت   » و هعیرّـشلا » هـیزنت   » و هیماـشلا » هریـسلا   » ياـه باـتک  رد  نـینچ  مـه 
هلیـسو  » و هّیدـنلا » هضورلا   » و نیّبحملا » هفحت   » و راربالا » لزن   » و هّیندـللا » بهاوملا  حرـش   » و هّیندـللا » بهاوملا  هیـشاح   » و هاکـشملا »

هآرم  » و هعومجملا » دئاوفلا   » و لولسملا » فیسلا   » و هاجنلا »
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.تسا هدمآ  ثیدح  نیا  ندوب  نسح »  » هب وا  مکح  نسحتسملا » لوقلا   » و نینمؤملا »

« نسح  » هب مکُح  ثیدـح ، نیا  هرابرد ي  زین ، حـیباصملا »  » باتک رد  ینیوزق  جارـس  ِداقتنا  دروم  ياـه  ثیدـح  رب  دوخ  خـساپ  رد  وا 
رد : » تسا هدـمآ  نینچ  نیـشیپ  ترابع  زا  دـعب  هعونـصملا » یلـآللا   » رد بلطم  نیا  دراد ...  مه  دـهاش  هک  تسا  هدوزفا  هداد و  ندوب 

مکاح هک  دـیازفا  یم  .تسا و  هدروآ  هنوگ  نیمه  حـیباصملا ،»  » زا ینیوزق  جارـس  داقتنا  دروم  ياه  ثیدـح  هرابرد ي  شیاه  خـساپ 
زا لاّفق  یچاـچ  هیقف  یلع  نبدّـمحم  رکبوبا  درک  ثیدـح  ارم  تسا : هتفگ  تسا و  هدرک  تیاور  نآ  يارب  رباـج  ثیدـح  زا  يدـهاش 
زا میثـخ  نب  ناـمثع  نب  هّللادـبع  زا  يروـث  نایفـس  زا  قاّزرلادـبع  زا  یناّرح  دـیزی  نب  هّللادـبع  نبدـمحا  زا  يدـلب  نوراـه  نب  ناـمعن 

«. عوفرم روط  هب  رباج ، زا  یمیت  نامثع  نب  نامحّرلادبع 

ياه ترابع  زا  دـعب  هعونـصملا » یلآللا   » رد .دـنک  یم  حیرـصت  نآ  ياه  قیرط  ندوب  رایـسب  هب  نازیملا » ناسل   » باـتک رد  ینالقـسع 
ار وا  هتفگ ي  دنک و  یم  دای  هیواعموبا  زا  دّمحم  نبرفعج  تیاور  زا  یبهذ  لقن  زا  یتقو  نازیملا ، ناسل  رد  : » تسا هدمآ  نینچ  نیشیپ 
مک اذـل  تسا  يرایـسب  ياه  لقن  مکاح  كردتـسم  رد  ار  ثیدـح  نیا  : » دـیوگ یم  نینچ  دروآ ، یم  نآ ، ندوب  یگتخاـس  دروم  رد 

(1) .دوش » قالطا  نآ  رب  ندوب » یگتخاس   » هک تسین  هتسیاش  سپ  دراد ، یلصا  هک  تسا  نیا  نآ  تلاح  نیرت 

شلاح حرش 

« تاقبطلا  » رد یکتشب  ردب   - 1

« دییقتلا لیذ   » رد یساف   - 2

« هبتشملا حیضوت   » رد نیّدلارصان  نبا   - 3

« بختنملا ردلا   » رد هیرصان  بیطخ  نبا   - 4

« هدیرفلا دوقعلا   » رد يزیرقم   - 5
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« مالعألا  » رد يدسا  هبهش  یضاق  نبا   - 6

« ظاّفحلا تاقبط  لیذ   » رد یّکمدهف  نبا  یقت   - 7

« خویشلا مجعم   » رد یّکم  دهف  نبا  مجن   - 8

« هیعفاّشلا تاقبط   » رد يرضیخ  بطق   - 9

« عماللا ءوضلا   » رد يواخس   - 10

« ظاّفحلا تاقبط   » رد یطویس   - 11

« نایقعلا مظن   » رد یطویس   - 12

« هرضاحملا نسح   » رد یطویس   - 13

« علاطلا ردبلا   » رد یناکوش   - 14

« نینیعلا هّرق   » رد هّللا  ّیلو  هاش   - 15

« نیثّدحملا ناتسب   » رد يولهد   - 16

« لّلکملا جاتلا   » رد ناخ  نسح  قیدص   - 17

رد ار  نانآ  ياه  هتفگ  زا  ییاـه  هشوگ  تسا و  هدـمآ  وا ، رب  داـمتعا  وا و  زا  لـقن  وا و  لاـح  حرـش  اـه ، نآ  ریغ  اـه و  باـتک  نیا  رد 
: تسوا لاح  حرش  رداصم  زا  .میا و  هدروآ  هعومجم  نیا  تادّلجم  یضعب  رد  وا ، شیاتس  تشاد و  گرزب 

 - 87 علاطلا 1 /  ردبلا  45 ؛ نایقعلا /  مظن  270 ؛ بهذلا 7 /  تارذش  36 ؛ عماللا 2 /  ءوضلا  380 ؛ دـهف /  نبا  زا  ظاّفحلا  تاقبط  لیذ 
نبا مالـسالا  خیـش  همجرت  یف  رردـلا  رهاوجلا و  : » تسا يواخـس  يارب  و  363 ؛ هرـضاحملا 1 /  نسح  547 ؛ ظاّفحلا /  تاـقبط  92 ؛

«. رجح

دمحا نیّدلا  باهش  تیاور   - 82

انأ  » ثیدـح و  ملعلاهنیدـم »  » ثیدـح تیاور  هب  ار  یباب  لـئاضفلا » حـیجرت  یلع  لئالّدـلا  حیـضوت   » باـتک رد  دـمحا  نیّدـلا  باـهش 
: تسا هتفگ  هداد و  صاصتخا  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  نامرورس ، ّتیملعا  رد  قیقحت  و  همکحلاراد »

یلع تسا و  ملع  رهش  تمکح و  هناخ ي  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  رد  مهدزناپ ، باب  » 
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: تسوا نخس  اه و  هناشن  ماکحا و  لاعتم و  دنوادخ  هب  مدرم  نیرتاناد  دیدرت ، یب  وا  هک  نیا  دشاب و  یم  ود  نیا  رد 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  یلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  زا 

.ینک ظفح  ات  مزومایب  مزاس و  کیدزن  ار  وت  ات  داد  نامرف  ارم  دنوادخ  یلع ! يا  »

« .یتسه نم  شناد  هدنبایرد  شوگ  وت  ٌهَیِعاو »  ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  : » دش لزان  هیآ  نیا  و 

رفعجوبا نیّدلا  باهـش  خیـش  تقیقح ، ناهرب  تقیرط و  ناطلـس  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  ءایلوالا » هیلح   » رد میعنوبا  ماما ، ظفاح ،
: تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  وا  ظفل  نسح و  نب  هّللادبع  هب  شدانسا  اب  ار  نآ  فراعملا » فراوع   » رد يدرورهس ، رمع 

: دومرف یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، لزان   (1) ٌهَیِعاو »  ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو   » هیآ نیا  هک  یماگنه 

شومارف هک  دیاین  ارم  مدرکن و  شومارف  ار  يزیچ  نآ  زا  سپ  : » تفگ یلع  دهد .» رارق  وت  شوگ  ار  نآ  متـساوخ  دنوادخ  زا  یلع  ای  »
نبدّمحم نبدّمحم  رکبوبا  نیّدلا  نیز  خیـش  نآ ، نافرع  اه و  شناد  رد  نافیدر  مه  هناگی ي  دوخ و  نامز  رد  خـیاشملا  خیـش  منک .»

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  تفای  صاصتخا  نوزفا ، ِتمکح  شناد و  هب  یلع  هک  تسور  نیا  زا  : » تفگ یفاوخ  یلع 
« .دیسر یم  تکاله  هب  رمع  دوبن ، یلع  رگا  تفگ : رمع  تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملس 

عماج  » رد تسا .» نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  یلع  زا 
.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  يذمرت  دیوگ : هدرک ، تیاور  ار  نآ  لوصألا »

سپ تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  و 
نآ هب  باحـصا  هک  تسا  یتلیـضف  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  يدنرز  .دیایب » یلع  دزن  دیاب  دـهاوخ ، ار  نآ  ِرد  سک  ره 

ار نآ  رمعوبا  دـیوگ : هدرک ، تیاور  ار  نآ  يربط  .دـندرک  يوریپ  دـندومیپ و  ار  یتسیز  مه  هار  دـندش و  ناـمداش  هدرک و  فارتـعا 
سپ تسا  نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » تسا هدرک  لقن  نینچ 
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«. دوش دراو  نآ  ِرد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره 

: دیوگ مالسلا »  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  مان  رکذ   » رد و 

«. ملعلا هنیدم  باب  : » تساه نآ  زا  و 

ره سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تفگ هک  تسا  هدـش  لـقن  یلع  زا 
هدروآ ار  نآ  روکذم  هیقف  ماما  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  رمعوبا  لقن  زا  يربط  .دوش  دراو  نآ  ِرد  زا  دیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک 

زا دهاوخب  سک  ره  سپ  .دراد  یمرب  ار  هناخ  هب  ندشدراو  عنام  لیاح و  رَد ، هک  نادب  و  دـیوگ : تسا  ثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه  و 
زا ار  نآ  دـشاب و  شناد  يایوج  هک  یـسک  تسا  نینچ  مه  ددرگ ، یم  تخـس  لکـشم و  وا  رب  دورو  دوش ، اه  هناـخ  دراو  اـهرد  ریغ 

ناـیب و رب  یلو  تسا  ملاـع  یـسک  اـسب  هچ  .دوـب  ناـیب  درخ و  شناد و  ياراد  وا  .دـسر  یمن  دوـصقم  هب  هـک  دریگنرب  وا  ناـیب  یلع و 
.دوش یم  هتساوخ  یلع  زا  نآ  طابنتسا  تیاور و  شناد و  سپ  .دوب  روهشم  رما  نیا  هب  باحـصا  نایم  رد  یلع  تسین و  اناوت  تحاصف 

ره رد  یگمه  باحـصا  دوب و  نانیمطا  دروم  شیاوتف  مکح و  و  دـش ، یم  هعجارم  وا  هب  ادـخ ) لوسر   ) باحـصا عامجا  هب  شناد  رد 
یم تکـاله  هب  ًاـمتح  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : رمع  هیاـپ  نیا  رب  دـنتفرگ و  یمن  یـشیپ  وا  زا  دـندرک و  یم  هعجارم  وا  هب  یلکـشم 

« .دیسر

ار هچ  نآ  متفای  نایعا  املع و  ناگرزب  زا  یضعب  طخ  اب  نم  .دمآ و  رتشیپ  نآ  ثیدح  هک  تسا  قوراف »  » شیاه مان  زا  : » تسا هتفگ  و 
: تسا نینچ  تاود  ملق و  اب  نآ  ریوصت  هک  تسا  هتفگ  ربنم  يالاب  رب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نیقّتم  ماما  نینمؤملاریما و 

، میظعلا أبنلا  انأ  ملحلا ، هبوأ  انأ  ملعلا ، هبیع  انأ  مظعألا ، قورافلا  انأ  موقألا ، قیرطلا  انأ  مَلُظلا ، حابـصم  رونلا و  انأ  و  ملقلا ، نونلا و  انأ  »
، ماوهلا سینأ  انأ  ماحزلا ، ثیل  انأ  مانصألا ، رّسکم  انأ  مالسالا ، دومع  انأ  موجنلا ، یلویه  انأ  مولعلا ، ثراو  انأ  میقتـسملا ، طارـصلا  انأ 
، تایآلا عماج  انأ  تاّیفخلا ، هریرس  انأ  تایارلا ، بحاص  انأ  رثوکلا ، یقاس  انأ  رشحملا ، ماما  انأ  ربکألا ، قیّدصلا  انأ  رخفألا ، راّخفلا  انأ 

عفاد انأ  تابرکلا ، جّرفم  انأ  تاتّشلا ، ّفلوم  انأ 
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بحاص انأ  تاوزغلا ، هعینـص  انأ  تاهبّـشلا ، لیزم  انأ  تالکـشملا ، لاّلح  اـنأ  تاومـألا ، بطاـخم  اـنأ  تاـملکلا ، ظـفاح  اـنأ  هاقـشلا ،
مّلکم انأ  نارینلا ، رطاش  انأ  نانجلا ، میـسق  انأ  نامیإلا ، نایبت  انأ  نآرقلا ، ظفاح  انأ  لّصفملا ، مکحم  انأ  لوطألا ، مامزلا  انأ  تازجعملا ،
لاؤس انأ  ناسرفلا ، سراف  انأ  ناعجـشلا ، ّلذـم  انأ  نارقألا ، نرق  انأ  نایعألا ، نیع  انأ  نایدألا ، هقیقح  اـنأ  ناـثوألا ، مطاـح  اـنأ  ناـبعثلا ،
یکذ انأ  يرولا ، همـصع  انأ  يدـملا ، دـیعب  انأ  يدرلا ، فشاک  انأ  اوللا ، لماح  اـنأ  يوقلا ، دـیدش  اـنأ  یتأ ، لـهب  حودـمملا  اـنأ  یتم ،

عدوتـسم انأ  ایاضقلا ، حّـضوم  انأ  افولاوفک ، انأ  افـصلا ، هوفـص  انأ  يذـقلا ، دـمئأ  اـنأ  اذـشلا ، بوهوم  اـنأ  یغب ، نم  لـتاق  اـنأ  یغولا ،
، فراوعلا فراعم  انأ  فراعملا ، روس  انأ  فارعألا ، لجر  انأ  فالخلا ، باوص  انأ  فافعلا ، ضحم  انأ  فاصنإلا ، ندـعم  انأ  اـیاصولا ،

انأ نیتملا ، لبحلا  انأ  نیقیّدـصلا ، لّوا  انأ  نیقّتملا ، ماما  نینمؤملا و  حـلاص  نیّدـلا و  بوسعی  انأ  ّنجلا ، لتاق  اـنأ  نذـالا ، بحاـص  اـنأ 
نعاطلا انأ  نیفیـسلاب ، براضلا  انأ  نیـصحلا ، عردـلا  انأ  نیمألا ، مامإلا  انأ  نمیهملا ، هریخذ  اـنأ  نمؤملا ، هفیحـص  اـنأ  نیّدـلا ، هماـعد 

انأ لیلعلا ، ءافـش  انأ  لیلغلا ، ماوأ  انأ  لولـسملا ، هّللا  فیـس  انأ  لوتبلا ، لعب  انأ  لوسّرلا ، قیقـش  انأ  نینح ، ردب و  بحاص  انأ  نیحمرلاب ،
انأ شاطُعلا ، یقاس  انأ  برکلا ، فشاک  انأ  برعلا ، دّیـس  انأ  بازحألا ، قّرفم  انأ  بابلا ، علاق  انأ  لـئاسولا ، هحجن  اـنأ  لـئاسملا ، لاؤس 

حـضوم انأ  هقیرطلا ، ظفاح  انأ  هعیرـشلا ، عضاو  انأ  همکحلا ، همکح  اـنأ  هنیدـملا ، باـب  اـنأ  هنیمثلا ، هرهوجلا  اـنأ  شارفلا ، یلع  مئاـنلا 
عدیمـس انأ  هلاسّرلا ، هفیلخ  انأ  هلیـضفلا ، لاضفم  انأ  هّیلـصألا ، هحوّدـلا  انأ  هّمئألاوبأ ، انأ  هرفکلا ، دـیبم  انأ  هعیدولا ، هّیطم  اـنأ  هقیقحلا ،
هریـصب انأ  رونلا ، هرهز  انأ  رومألا ، هلمج  اـنأ  رّونلا ، هاکـشم  اـنأ  روفکلا ، باـقع  اـنأ  راـهطألا ، ریهظ  اـنأ  راـتخملا ، ثراو  اـنأ  هلاـسبلا ،

انأ رشبلا ، هراشب  انأ  رئاخّذلا ، هریخذ  انأ  رئاصبلا ،
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ماصمص انأ  دلبلا ، هضیب  انأ  دلخلا ، هیلح  انأ  داوجألا ، دوج  انأ  داوطألا ، دوط  انأ  ریذنلا ، ریشبلا  مع  نبا  انأ  رشحملا ، یف  عّفشملا  عیفشلا 
انأ ضماوغلا ، هضمغ  انأ  حلاصملا ، حالـص  انأ  حئانملا ، هحنم  انأ  دوهعملا ، دهعلا  انأ  دوهـشملا ، دـهاّشلا  انأ  داسآلا ، هسلج  انأ  داهجلا ،
انأ عابلا ، بیحر  انأ  کتفلا ، عیرـس  انأ  کنـضلا ، ثایغ  انأ  سئافنلا ، سیفن  انأ  ظفحلا ، هبوجعأ  انأ  ظفللا ، هبوذـع  انأ  ظحاوللا ، هظحل 

« .هّللا هجو  انأ  هّللا ، بنج  انأ  ثفانلا ، هثفن  انأ  ثراولا ، ثرإ  انأ  عامسألا ، رقو 

منم يرابدرب ، يراوتـسا  منم  شناد ، هسیک  منم  مظعا ، قوراف  منم  رترادـیاپ ، هار  منم  اـه ، یکیراـت  غارچ  رون و  منم  ملق ، نون و  منم  »
ریـش منم  اـه ، تب  هدننکـش ي  منم  مالـسا ، نوتـس  منم  ناگراتـس ، يـالویه  منم  اـه ، شناد  ثراو  منم  میقتـسم ، هار  منم  میظع ، ربخ 

، رشحم ياوشیپ  منم  رتگرزب ، يوگ  تسار  رایسب  منم  رترخفاب ، هدننکرخف ي  رایسب  منم  هتشگرس ، ناقـشاع  سینا  منم  هوبنا ، تیعمج 
، اه هتخیـسگ  مه  زا  هدـننک ي  عمج  منم  اه ، هیآ  هدـندروآدرگ ي  منم  اهزار ، یناهنپ  منم  اه ، مچرپ  بحاـص  منم  رثوک ، یقاـس  منم 
، اه لکشم  لاّلح  منم  تاوما ، اب  وگ  نخس  منم  تاملک ، ظفاح  منم  نالد ، گنس  هدننک ي  عفد  منم  اه ، یتحاران  هدنرب ي  نیب  زا  منم 

لیـصفت مکحم  منم  دنلب ، الاب  ياوشیپ  منم  اه ، هزجعم  هدنراد ي  منم  اه ، گنج  هدرورپ ي  تسد  منم  اه ، ههبـش  هدنرب ي  نیب  زا  منم 
نخـس منم  اه ، شتآ  هدننکرود ي  منم  اه ، تشهب  هدننک ي  میـسقت  منم  نامیا ، هدننکراکـشآ ي  منم  نآرق ، ظفاح  منم  هدـش ، هداد 

هدـننکراوخ ي منم  نایاتمه ، يات  مه  منم  اه ، همـشچ  همـشچ ي  منم  اه ، نید  تقیقح  منم  اه ، ُتب  هدـننکدرخ ي  منم  اهدژا ، اب  وگ 
، راد مچرپ  منم  دنمورین ، رایسب  منم  یتأ ،» له   » هب هدش  شیاتـس  منم  یتم ، لاؤس  منم  وج ، گنج  ناراوس  کت  راوس  کت  منم  نالی ،
، ناشکرس لتاق  منم  دایرف ، گناب و  شوهزیت و  منم  مدرم ، هانپ  منم  رود ، رایسب  هاگدید  ياراد  منم  اه ، یتخس  هدننک ي  فرطرب  منم 

حیـضوت منم  افو ، يات  مه  منم  افـص ، هدـیزگرب ي  منم  مشک ، یم  همرـس  ار  راـبغ  درگ و  نم  يدادادـخ ، شوخ  يوب  هدـنراد ي  منم 
راوید منم  فارعا ، درم  منم  فالتخا ، یتسرد  منم  ضحم ، تّفع  منم  فاصنا ، ندـعم  منم  اه ، شرافـس  راـبنا  منم  اـیاضق ، هدـنهد ي 

راکوکین نید و  سییر  منم  ّنج ، لتاق  منم  نذا ، هدنراد ي  منم  ناگدنشخب ، ياسانش  منم  فراعم ،
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هریخذ منم  نمؤم ، لامعا  همان ي  منم  نید ، نوتـس  منم  نیتم ، لبح  منم  نایوگتـسار ، رایـسب  نیتسخن  منم  ناراکزیهرپ ، ماما  نانمؤم و 
ردـب و بحاص  منم  هزین ، ود  اب  نز  هزین  منم  ریـشمش ، ود  اـب  هدنـشُک ي  منم  هدـش ، هتفاـب  مکحم  هرز  منم  نیما ، ماـما  منم  نمیهم ، ي 

منم رامیب ، يافش  منم  ماک ، هنشت  یگنشت  شزوس  منم  دنوادخ ، هدیـشکرب ي  ریـشمش  منم  لوتب ، رـسمه  منم  ربمایپ ، ردارب  منم  نینح ،
هدـننک ي فرطرب  منم  برع ، ياـقآ  منم  بازحا ، هدـننکارپ ي  منم  رد ، هدـننکرب ي  منم  اـه ، هلیـسو  يزوریپ  منم  رگـشسرپ ، لاؤـس 

عـضو منم  تمکح ، نآ  ِتمکح  منم  رهـش ، ِرد  منم  اهب ، نارگ  رهوگ  نآ  منم  رتسب ، رب  هدیباوخ  منم  ناگنـشت ، یقاس  منم  اه ، یتخس 
ردپ منم  نارفاک ، هدننکدوبان ي  منم  تناما ، بکرم  منم  تقیقح ، هدـنهد ي  حیـضوت  منم  تقیرط ، نابهگن  منم  تعیرـش ، هدـننک ي 

هناوتشپ منم  ربمایپ ، ثراو  منم  يروالد ، ریلد  منم  تلاسر ، نیشناج  منم  تلیضف ، ياناد  رایسب  منم  یلـصا ، روانت  تخرد  منم  ناماما ،
، اه هتخودنا  هتخودـنا ي  منم  ناگدـید ، تریـصب  منم  رون ، ِلُگ  منم  روما ، یمامت  منم  رون ، غارچ  منم  نارفاک ، باقع  منم  راهطا ، ي 
، اه هوک  هوک  منم  هدنهد ، میب  هدنهد ي  تراشب  يومعرـسپ  منم  رـشحم ، رد  هدش  هتفریذپ  هدننک ي  تعافـش  منم  رـشب ، تراشب  منم 

منم دوهشم ، دهاش  منم  ناریش ، هشیب  منم  داهج ، ناّرب  ریشمش  منم  رهش ، ییانشور  منم  ینادواج ، رویز  منم  ناگدنشخب ، ششخب  منم 
ظفل منم  اه ، هظحل  هظحل ي  منم  اه ، یـشوپ  مشچ  شوپ  مشچ  منم  حـلاصم ، حالـص  منم  اـه ، شـشخب  شـشخب  منم  دوهعم ، ناـمیپ 
رایسب منم  هدنروآرداپ ، زا  تعرس  هب  منم  ناتـسد ، گنت  سردایرف  منم  اهدنمـشزرا ، دنمـشزرا  منم  زیگنا  تفگـش  ظفح  منم  اراوگ ،

« .هّللا هجو  منم  هّللا ، بنج  منم  رگنوسفا ، نوسفا  منم  ثراو ، ثرا  منم  اه ، ییاونش  هدننکاونشان ي  منم  هدنشخب ،

شا يرترب  ناشخرد  ناگراتس  هکنآ  لامعا ، اه و  شناد  رد  وا  دنلب  هبترم ي  رب  دنراد  قاّفتا  ناگمه  هک  مامه  ماما  : » دیوگ نینچ  مه 
کش و هنوگره  نودـب  لماک  فراع  لماع ، دنمـشناد ، هتـسجرب ، اسراپ ، ظفاح ، تسا ، هدـمآرد  مظن  هتـشر ي  هب  لامک  لها  نابز  اب 
دوهـش و رادتـسود  موق ، رورـس  : » دیوگ هیلحلا ،»  » مان هب  شا ، هتـسیاش  يالاو  باتک  رد  یناهفـصا  هّللادبع  نبدمحا  میعنوبا  يدیدرت ،

، اه هراشا  هدننک ي  طابنتسا  اه و  هبطاخم  هحولرس ي  اه و  شناد  اه و  تمکح  ِرهش  ِرد  دوبعم ، بوبحم 
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نتفریذـپ و رد  همه  زا  رت  شیپ  ناگ ، هشیپ  تلادـع  ماما  ناراکزیهرپ و  ّیلو  و  ناگدـننک ، تعاـطا  رون  ناـگ و  هتفاـی  تیادـه  مچرپ 
تنیز ناراـکزیهرپ و  ياوـشیپ  بلاـط ، یبا  نب  ّیلع  ناـنآ ، نیرتاـناد  نیرتابیکـش و  و  نیقی ، مـکُح و  رد  ناـنآ  نیرترادـیاپ  ناـمیا و 

رگ و شسرپ  نابز  دنمدرخ و  بلق  هدنراد ي  دیرفت ، ملع  ياه  شـشخرد  هب  هدننک  هراشا  دیحوت و  قیاقح  زا  هدنهدربخ ي  نافراع ،
، درک عفد  ار  نیثکاـن  دوـمن ، يریگوـلج  نوگاـنوگ  ياـه  تنحم  زا  درک و  روـک  ار  اـه  هنتف  مشچ  هدـننکافو ، ناـمیپ  اونـش و  شوـگ 

« ...درک بوکرس  ار  نیقرام  دیناشن و  ار  نیطساق 

مظن رد  ار  يدنز  نخس  يوون و  يایرکزوبا  رعـش  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  لاح  نابز  زا  ار  مالّـسلادبع  نبّزع  نخـس  نینچ  مه  وا 
.دمآرتشیپ اه  نآ  همه ي  هک  تسا ، هدروآ  نیطمسلا  ررد 

غاّبص نبا  تابثا   - 83

هراشا

هیلع ماما  مکُح  رکذ  زا  سپ  .تسا  هدرک  لقن  مّلـسم  لسرم  ناونع  هب  ار  ثیدـح  یّکم ، یکلاـم  غاّبـص  نبدّـمحم  نب  ّیلع  نیّدـلارون 
جارختـسا ار  يزیچ  دوخ  یمهفزیت  شناد و  رون  اـب  هک  یلع  نینمؤملاریما  رب  رگنب -  سپ  : » دـیوگ یثنُخ ، درف  نآ  ناـیرج  رد  مالـسلا 

.درک راکـشآ  تقلخ  هدام ي  زا  ار  یگنانز  رب  يدرم  تهج  نایب و  ار  تیاده  هار  و  داد ، حیـضوت  ار  تحـص  یتسرد و  هار  هک  هدرک 
وا هب  تبـسن  ناـشیا  تقفـش  یناـبرهم و  وا و  تیبرت  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هّجوت  اـب  ریگارف  تمعن  لـماک و  ّتنم  نیا 

.دش اّیهم  نایاپ  یب  ياهزار  اه و  شناد  ضیف  يارب  تفای و  ار  اهوترپ  شریذپ  یگدامآ  سپ  تسا ، هدمآ  تسد  هب  شیارب 

یم شا  هنیـس  زا  اه  شناد  ياهایرد  هراومه  دـش ، طبترم  شبلق  اب  ینطاب  يرهاظ و  ياه  شناد  دـمآرب و  شنانخـس  زا  تمکح  سپ 
ّیلع ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  اج  نآ  ات  تفرگ ، یم  ارف  ار  اـیرد  بآ  شیاـه  جوم  دـیهج و 

(1) .اهباب »
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شلاح حرش 

لاس 855 ار  شگرم  خـیرات  هدرمـش و  همّرکم  هّکم ي  ياملع  زا  ار  وا  هدرک و  نایب  یّکم  دـهف  نبرمع  نیّدـلا  مجن  ار  وا  لاـح  حرش 
اب ار  وا  لآـملا » هریخذ   » باـتک رد  یلیجع  رداقلادـبع  نبدـمحا  نینچ  مه  .تسا (1) هدومن  نینچ  زین  يواخـس  شدرگاـش  هتـشاگن و 
ار وا  نانخس  تسا و  هدوب  یکلام  ياملع  زا  وا  هک  هدرک  نیا  رب  حیرصت  تسا و  هدوتـس  ماما »  » و خیـش »  » نوچ مه  يا  هلیلج  فاصوا 

.تسا هدرک  دامتعا  اه  نآ  هب  دوخ ، باتک  زا  یعضاوم  رد  هدومن و  لقن 

رب .تسا و  هدرک  نینچ  هرهاّطلا » هترتع  یبّنلا و  تیب  لآ  لضف  یف  هرهازلا  ضایرلا   » شباـتک رد  يریطم  دّـمحم  نب  هّللادـبع  نینچ  مه 
: دنا هدرک  لقن  باتک  نآ  زا  ناگرزب  نیا  زا  کی  ره  ًانمض  .تسا  هدرک  دامتعا  همهملا » لوصفلا   » وا باتک 

« نینوکلا هداعس   » رد يولهد  نیّدلا  مارکا  يولوم 

« هّدوملا عیبانی   » رد يزودنق  یخلب 

« نیدقعلا رهاوج   » رد يدوهمس 

« نویعلا ناسنا   » رد یبلح 

« يوسلا طارّصلا   » رد يرداق  یناخیش 

« سلاجملا ههزن   » رد يروفص 

شریسفت رد  ملاع  بوبحم 

« نیبغاّرلا فاعسا   » رد ناّبص 

« راونألا قراشم   » رد يوازمح  يودع 

« راصبألا رون   » رد یجنلبش 

هک هدروآ  رامـش  هب  ّتنـس  لها  ياملع  زا  ار  وا  لاقملا » هفاطل  حاضیا   » باتک رد  يولهد  درگاش  ناـخ -  نیّدلادیـشر  رگید  يوس  زا 
باتک مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  لیاضف  رد 
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نیمه و  دیازفا : یم  درب و  یم  مان  ار  همهملا » لوصفلا  ، » وا باتک  دنک و  یم  فیصوت  لیلجلا » خیشلا   » فصو اب  ار  وا  تسا و  هتشاگن 
.تسا وا  ترهش  يراوگرزب و  رب  كانبات  یلیلد  دشاب و  یم  شرابتعا  قوثو و  رب  رترب ، یتّجح  هک  تسا  هدنسب  ار  وا 

یفنح یماطسب  تابثا   - 84

هراشا

فراعملا هّرد   » شباتک رد  ار  ملعلاهنیدـم »  » ثیدـح یفنح ، یماطـسب  دـمحا  نب  ّیلع  نبدّـمحم  نب  نامحّرلادـبع  یخلب ، لـقن  رب  اـنب 
: تسا هتفگ  هدرک و  تابثا  هّیفرحلا » رارسألا  یف  هّیهلإلا 

نآ نخـس  نیا  درب و  ثرا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دّمحم  نامیالوم  دّیـس و  زا  ار  فورح  رارـسا و  ملع  یلع  ماما  »
(1) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : هک  تسا  نآ  هب  هراشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  راوگرزب 

شلاح حرش 

یناسک زا  یفنح  یماطسب  ّیلع  نبدمحا  ای  دمحا ، نب  یلع  نبدّمحم  نب  نامحّرلادبع  : » تسا هدروآ  نینچ  يواخـس  ار  وا  لاح  حرش 
سمـش  » باتک تسوا  زا  تفای و  يرترب  فورح  ملع  رد  تخومآ و  يدـنا  دـص و  تشه  لاس  رد  هعامج  نبدّـمحم  ّزع  زا  هک  تسا 

(2) .تسا » هدوب  هدنز  کی  لهچ و  دصتشه و  لاس  رد  و  قافوالا » فورحلا و  ملع  یف  قافآلا 

ینالیگ سمش  تابثا   - 85

هراشا

لیاـضف نمـض  تسا ، هدرک  تباـث  ار  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح یـشخبرون  یجیهـال  ینـالیگ  یلع  نـب  ییحی  نبدّـمحم  نیّدـلا  سمش 
: تیب نیا  حرش  رد  زار » نشلگ  حرش  یف  زاجعالا  حیتافم   » باتک رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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لباقم رگید  یکی  دش  رخآ  رد  لصاح  تشگ  لّوا  هک  هیاس  ره  ز 

زاجعإلا حیتافم 

نیّدلارّفظم دنا : هدرک  حرش  دارفا  نیا  ار  نآ  : » تسا هتفگ  هدرب و  مان  زار » نشلگ   » ياه حرش  هرمز ي  رد  ار  باتک  نیا  هفیلخ  یجاح 
ار نآ  تسا و  جوزمم  یسراف  وا  حرش  هک  یشخبرون  ینالیگ  یجیهال  یلع  نب  ییحی  نبدّمحم  نیّدلا  سمش  خیش  و  يزاریـش ، یلع 

.درک (1) سیون  كاپ  لاس 877  هّجحیذ ي  رد  ار  نآ  دیمان و  زاجعإلا » حیتافم  »

يواخس نیّدلا  سمش  تابثا   - 86

هراشا

تابثا و هنـسحلا ،» دصاقملا  ، » شباتک رد  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدـح يرـصم  يواخـس  نامحّرلادـبع  نبدّـمحم  ریخلاوبا  نیّدـلا  سمش 
: تسا هتفگ  هدرک و  قیقحت 

ناّیح نبا  خیشلاوبا  شریبک ، مجعم  رد  یناربط  و  دوخ ، كردتـسم  زا  بقانم  شخب  رد  مکاح  اُهباب ،» ٌّیلع  ملعلا و  ُهنیدم  انأ   » ثیدح »
هفاضا ي اب  وا ، هب  ًاعوفرم  ساّبع  نبا  زا  دـهاجم ، زا  شمعا ، زا  انیبان ، هیواـعموبا ي  ثیدـح  زا  ار  نآ  یگمه  نارگید ، و  هنـسلا ،»  » رد

.دنا هدرک  لقن  بابلا » تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  »

ربمایپ تفگ : هک  دـنا  هدرک  لقن  یلع  ثیدـح  زا  ود  نآ  زا  ریغ  و  هیلحلا »  » رد میعنوبا  و  دوخ ، عماـج  زا  بقاـنم  شخب  رد  يذـمرت  و 
« اهباب ٌیلع  همکحلاراد و  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زین يراخب  شداتسا  تسا و  رکنم  دیوگ : يذمرت  تسا و  تباث  ریغ  برطـضم و  یثیدح  دیوگ : ود  نآ  لابند  هب  للعلا »  » رد ینطقراد 
: دیوگ دنک  یم  تیاکح  دادغب  خیرات  رد  بیطخ  هک  هنوگ  نآ  نیعم -  نب  ییحی  تسین و  شیارب  یحیحص  هجو  دیوگ : نینچ 

رد ار  نآ  تهج ، ود  نیا  زا  يزوج  نبا  .تسا و  حیحص  شدانـسا  دیوگ : ثیدح  نیلّوا  زا  سپ  مکاح  درادن و  یلـصا  تسا و  غورد 
.دنتسه قفاوم  يزوج  نبا  اب  وا  ریغ  یبهذ و  تسا و  هدروآ  تاعوضوملا 
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راعـشا هتفگ ، نیا  تسا ؛» لطاب  هک  هدش  هتفگ  دنا و  هدرکن  تباث  ار  ثیدح  نیا  : » دنک یم  هراشا  نینچ  بلطم  نیا  هب  دیعلا  قیقد  نبا 
، هدرک حیرـصت  مکح ، نیا  رد  دوخ  فّقوت  هب  یئـالع ، هکلب  دـنک ؛ یم  فّقوت  ثیدـح ، بذـک  هب  ناـنآ  مکح  رد  وا  هک  نیا  رب  دراد 

يوار هیواـعموبا  هک  تهج  نآ  زا  دـنک ، یم  ناـیب  ار  نآ  یتـسرد  تحـص و  رب  هاوگ  سپـس  مراد ،» يرظن  نآ  دروم  رد  نم  : » دـیوگ
هقث ظفاح و  هیواعموبا  و  دیوگ : .دوش  یم  فرطرب  دنتسه  وا  زا  دعب  هک  یناسک  زا  روذحم  لکشم و  سپ  تسا  ساّبع  نبا  زا  ثیدح 
نیا ندوب  یگتخاـس  هب  سک  ره  دوجو ، نیا  اـب  سپ  .دوـش  یم  جاـجتحا  وا  ریغ  هنییع و  نبا  دـننام  شدارفا  ياـه  ثیدـح  هب  تسا و 

.تسا هدرک  اطخ  ًاعطق  دهد ، مکح  ثیدح 

هک تسا  یتّمأب » یتّمأ  محرأ   » ثیدح دننام  هکلب  دننک  زیهرپ  نآ  زا  اهدرخ  هک  تسین  يا  هتخانـشان  ياهظفل  نآ  زا  ثیدح  و  دیوگ :
.تسین غورد  زگره  ثیدح  نیا  سپ  تسا ، دامتعا  لباق 

ره تسا  هّطح  باب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تسا : هدروآ  نینچ  ًاعوفرم  رمع  نبا  زا  فیعض  ًاّدج  يدنس  اب  شدنسم  رد  یملید  هک  هژیو  هب 
.تسا رفاک  دور  نوریب  نآ  زا  سک  ره  تسا و  نمؤم  دوش  دراو  نآ  زا  سک 

هارمه هب  هک  ار  هچ  نآ  تسا  هدـننک  نایب  متّما  يارب  نم  زا  دـعب  تسا و  نم  شناد  ِرد  یلع  تسا : هدروآ  ًاعوفرم  رذوبا  ثیدـح  زا  و 
.تسا تدابع  وا  هب  ندرک  هاگن  قافن و  وا  اب  ینمشد  نامیا و  وا  یتسود  .ما  هدش  هداتسرف  نآ 

هتـشر نیـسح  نسح و  تسا و  نآ  هفک ي  ود  یلع  متـسه و  شناد  يوزارت  نم  تسا : هدروآ  ًاعوفرم  ار  نآ  ساّبع  نبا  ثیدـح  زا  و 
.دنتسه نآ  ياه 

مشناد و رهش  نم  دنا : هدروآ  ًاعوفرم  ساّبع  نبا  زا  ار  نآ  دانسا  نودب  شا  هدربمان  رسپ  وا  زا  يوریپ  هب  و  سودرفلا -»  » هدنـسیون ي و 
.تسا نآ  ِرد  یلع  فقس و  نامثع  اهراوید ، رمع  هیاپ ، رکبوبا 

.تسا نآ  هقلح ي  هیواعم  رد و  یلع  مشناد و  رهش  نم  تسا : هدروآ  سنا  زا  ًاعوفرم  و 

نیرتهب تسا و  تشز  اه  نآ  رثکا  ياهظفل  فیعض و  اهنآ  همه ي  یّلک  روط  هب  و 
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.تسا نسح »  » هکلب تسا  ساّبع  نبا  ثیدح  اه  نآ 

یلع زا  نم  نم و  زا  یلع  : » دنا هدرک  تیاور  نینچ  ًاعوفرم  هدانج  نب  یـشبح  زا  اه  نآ  ریغ  هجام و  نبا  ییاسن و  يذـمرت و  نینچ  مه 
(1) .یلع » ای  مدوخ  زج  دنک  یمن  ادا  نم  زا  .متسه 

شلاح حرش 

وا ّقح  رد  رگید  ياملع  ياه  هتفگ  شتافیلأت و  ناداتسا و  نآ  رد  هدروآ و  وا  زا  یلّصفم  لاح  حرـش  ینمی ، سوردیع  رداقلادبع   - 1
رد وا  دـننام  یـسک  وا  زا  سپ  : » دـیوگ ظـفاحلا » هلحّرلا  هماـّلعلا  خیـش ، : » دـنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  وا  زاـغآ  رد  تـسا و  هدروآ  ار 

يرامـش یب  دارفا  زا  تسا و  دودحمان  دایز و  رایـسب  شیاه  هدینـش  اه و  هدناوخ  اّما  ...دشن و  وا  نیـشناج  تشاد ، هک  ینونف  عومجم 
.دنداد وا  هب  ءالما  سیردت و  نداداوتف و  هزاجا ي  رفن  نیدنچ  دش و  رفن  دصراهچ  زا  شیب  اه  نآ  دادعت  هکنیا  ات  تفرگرب  شناد 

هب ار  وا  داد و  یم  رّکذت  ار  وا  دای  هراومه  درک و  یم  شیاتـس  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  هک  دوب  رجح  نبا  مالـسالا  خیـش  شداتـسا ،
زا یـضعب  هچ  نآ  زا  یـشخب  ...داد و  یم  حیجرت  شتعنـص  ثیدـح و  هب  نیبوسنم  رگید  رب  ار  وا  درک و  یم  یفّرعم  شراختفا  ییالاو 

همه ي نم و  مدید و  نم  هک  تسا  یناداتـسا  هدنامزاب ي  دنگوس  دنوادخ  هب  وا  تسا : نینچ  دنا  هدرک  فیـصوت  نادب  ار  وا  ناظفاح 
یمن وا  يارب  ییاتمه  دنگوس  دنوادخ  هب  .میتسه  وا  راوخ  هریج  یمالـسا  ياهروشک  رگید  رـصم و  ماش و  رد  ثیدـح  نایوج  شناد 

نبا مالـسالا  خیـش  زا  دـعب  هتفای و  ترهـش  نآ  رد  وا  يرترب  هک  تسا  ثیدـح  ملع  ناگناگی  زا  وا  کنیا  تفگ : مه  يرگید  .مسانش 
: دیوگ يرگید  .درادن  دوجو  وا  دننام  رجح 

رد ثیدـح  عاونا  رد  شیاه  شهوژپ  راشرـس و  یهاگآ  رد  تسا و  عاـمجا  دروم  شا  یگناـگی  يوبن  ثیدـح  رد  هک  تسا  یـسکوا 
تباث و دنمـشزرا  نف  نیا  رد  وا  تسایر  هتفای و  ترهـش  هدـش و  نیودـت  شیاه  هتـشون  دیـسر ، نآ  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  يا  هجرد 

ررقم
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یگمه هکلب  تسا ، هدرکن  یتفلاـخم  وا ، تناـما  تناـید و  ندوب و  ناـنیمطا  دروـم  تلـالج و  رد  نادـنمدرخ  زا  مادـک  چـیه  هدـش و 
، رجح نبا  مالسالا  خیاشم  خیش  شداتـسا ، زا  دعب  حیحـصت  نیـسحت و  لیدعت و  حیرجت و  رد  هعجارم  دروم  وا  هک  دنا  هدرک  حیرـصت 

: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  وا  لئامّشلا » حرش   » رد ناهبزور  نب  هّللا  لضف   - 2(1) .تسا » هدوب  رثا  اه و  شناد  راد  مچرپ 

عیفر نأش  الاو و  دانـسا  رد  دوخ  نارود  رد  هک  یـسک  راگزور ، دنـسم  نارود ، ظفاح  اهرهـش ، رگید  زا  هعجارم  دروم  ماـما ، داتـسا ، »
« .دنا هدرک  ناعذا  وا  ردق  تلالج  هب  نارود  هتسجرب ي  نایاوشیپ  هک  اج  نآ  ات  دوب ، اتکی 

نودب ظفاح  نیرخآ  روهـشم ، هتخانـش ي  گرزب ، ظفاح  : » دیوگ نینچ  بلاطلا » هیغب  بکارملا و  هلاجع   » رد یناثدع  راّفغلادـبع   - 3
هفیرش هنیدم ي  رد  لاس 901  .دوب  نارود  ظفاح  نیرخآ  ردقلا و  لیلج  یماما  .دش  ّدلوتم  هرهاق  رد  لاس 821  لّوألا  عیبر  رد  عزانم ،

« .تشذگرد

.تسا (2) هدروآ  وا  زا  یلّصفم  لاح  حرش  نینچ  مه  یناکوش   - 4

ظعاو یفشاک  تابثا   - 87

هراشا

لـئاضف و ناـیب  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمیالوم  رکذ  رد  ار  ثیدـح  نیا  یقهیب » ظـعاو   » هب فورعم  یفـشاک  یلع  نب  نیـسح 
.تسا (3) هدرک  تابثا  ءادهشلاهضور »  » شروهشم باتک  رد  ناشیا  بقانم 

« ءادهّشلا هضور  »

« نونّظلا فشک   » رد .تسا  هتفرگ  رارق  املع  يانتعا  دروم  هک  تسا  یفورعم  ياه  باتک  زا  ءادهّشلاهضور »  » باتک هک  دنامن  هدیشوپ 
یباتک ءادهّشلاهضور  : » تسا هدمآ 
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يدادغب نامیلـس  نب  دّمحم  یلوضف  دشاب و  یم  ياّفوتم 910  یقهیب » ظعاو   » هب فورعم  یفشاک  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا و  یـسراف 
هـضور  » باـتک هب  فیلأـت  لـصا  رد  دـیوگ : نینچ  نآ  رد  تسا و  هدـیمان  ءادعـسلاهقیدح »  » هدرک و همجرت  ار  نآ  لاس 970  یّفوتم 

« ءاحلا  » فرح رد  هک  هنوگ  نامه  دش ؛ یّلقتـسم  باتک  سپ  مدوزفا ، نآ  هب  رگید  ياه  باتک  زا  ییاه  هدیاف  مدرک و  ادتقا  ءادهّـشلا »
اه و هیآ  هکنیا  زج  مدرک  يوریپ  وا  زا  تسا : هتفگ  هدیمان و  همان » تداعس   » هدرک و همجرت  ار  نآ  يرـصم  یماج  نینچ  مه  .تشذگ 

(1) ...مدروآ ».  اه  ناتساد  يالبال  رد  ار  اه  ثیدح 

یطویس نیّدلا  لالج  تیاور  - 88

هراشا

باتک رد  .تسا  هتـسناد  قّقحم  تباث و  هدرک و  تیاور  شیاه ، باتک  زا  يدادعت  رد  ار  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  یطویـس  نیّدـلا  لالج 
: دیوگ یلجلا » لوقلا  »

نآ میعنوبا  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  یلع  زا  مهدزناش -  ثیدح  » 
.تسا هدرک  لقن  هفرعملا »  » رد ار 

ار شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رباج : زا  مهدـفه  ثیدـح 
.تسا هدرک  يریگ  یپ  لقن و  ار  نآ  مکاح  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ،

نآ سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ساّبع : نبا  زا  مهدجیه -  ثیدح 
.دیایب نآ  يوس  هب  شرد  زا  دیاب  سپ  دهاوخ  ار  ملع 

(2) .تسا » هدرک  لقن  ار  نآ  یناربط 

« یلجلا لوقلا  »

هراشا

زا یکدنا  هک  تسا  مطالتم  ياهایرد  ياه  هرطق  زا  يا  هرطق  زا  یشخب  نیا  دعب ، و  : » دیوگ یلجلا ،» لوقلا  ، » شباتک زاغآ  رد  یطویس 
مدروآ و ار  یلع  نامیاقآ  نابات  بقانم 
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بیرغ و ظافلا  یخرب  ناگدننک و  لقن  بسن  اب  هار  مه  رصتخم  ثیدح  لهچ  نآ  رد  مدیمان و  یلع » لئاضف  یف  یلجلا  لوقلا   » ار نآ 
لآ یتسود  هب  کّسمت  تکرب  دیامرف و  هیده  نم  هب  ار  نآ  شریذپ  هک  منک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  .مدروآ و  نآ  لکشم  یناعم 

« .دیامرف يزور  ار ، وزرآ  نیرتالاب  تیب ،

زا ار  باـتک  نیا  هتـسلا » حاحـصلا  رکذ  یف  هطحلا   » رد یجونق  ناـخ  نسح  قیدـص  يولوم  و  ثیدـحلا » لوصا  هلاـسر   » رد يولهد  و 
بقانم و ياه  ثیدح  : » دیوگ یمود  .دنا  هدروآ  رامـش  هب  دـنا ، هدرک  فیلأت  ناثّدـحم  ناگرزب  هک  یبقانم  ياه  ثیدـح  ياه  باتک 
زا ار  یضعب  بقانم  ناثّدحم ، زا  یضعب  تسا و  ملع  نیا  رد  يددعتم  نوگانوگ  ياه  باتک  دوش و  یم  هدیمان  بقانملا » ملع  ، » بلاثم

هرـشعلا بقانم  راصنا و  بقانم  شیرق ، بقانم  دننام  باحـصا  نادناخ و  بقانم  هژیو  هب  دنا  هدرکادج  یّـصاخ  دـصق  اب  رگید  یـضعب 
هبلح و  یبرقلا ، يوذ  بقاـنم  یف  یبقعلا  رئاـخذ  و  يربـط ، ّبحم  زا  هرّـشبملا » هرـشعلا  بقاـنم  یف  هرـضنلا  ضاـیّرلا   » ماـن اـب  هرـشبملا 
هدـش فیلأت  نیدـشار  يافلخ  بقانم  رد  هک  يرایـسب  ياه  باتک  و  جاوزألا ، بقاـنم  یف  جابیدـلا  تیبلا و  لـهأ  بقاـنم  یف  تیمکلا 

وا بقانم  رد  ینالوط  يا  هلاسر  یئاسن  و  یلع ، بقانم  یف  یلجلا  لوقلا  و  باّـطخلا ، نبرمع  بقاـنم  یف  باوصلا  لوقلا  دـننام : تسا ؛
« .یلع اب  نانآ  دیاز  رایسب  ینمشد  بّصعت و  ّتلع  هب  دمآ ، لیان  تداهش  هب  ماش  ياه  یبصان  تسد  هب  نآ  رثا  رد  دراد و 

رد نآ  دزن  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  یـسک  ره  تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دـیوگ عـماوجلا » عـمج   » باـتک رد  یطوـیس 
.تسا هدومن  لقن  ساّبع  نبا  زا  مه  بیطخ  تسا و  هدرک  يریگ  یپ  لقن و  رباج  زا  ار  نآ  مکاح  .دیایب »

.تسا هدروآ  یلع  زا  هفرعملا »  » رد میعنوبا  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  »

(1) .ساّبع » نبا  زا  یناربط  .دیایب » رد  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  »

ص:204

.388 1  / عماوجلا عمج  ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 283 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_204_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دنک یم  شتیاور  نینچ  ریغصلا » عماجلا   » باتک رد  و 
« هرهتـشملا ثیداحألا  یف  هرثتنملا  رردـلا   » باتک رد  (1)و  مکاـح ».) یناربط ، ، يدـع نبا  یلیقع ،  ) ك بط ، دـع ، قع ، .دـیایب  رد  نآ 
ار نآ  مه  يراخب  تسا و  رکنم  تسا : هتفگ  هدرک و  لـقن  یلع  ثیدـح  زا  يذـمرت  اـهباب » ٌیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح : » دـیوگ

یگتخاس هکلب  دـیوگ : یبهذ  .تسا  حیحـص  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  ساّبع  نبا  ثیدـح  زا  شکردتـسم  رد  مکاـح  هدرک و  راـکنا 
متاحوبا و .درادن و  یلـصا  دـیوگ : نیعم  نب  ییحی  دـندش و  حـضتفم  نآ  هرابرد ي  هک  یمدرم  رایـسب  هچ  دـیوگ : هعرزوبا  .تسا و 

نآ يزوج  نبا  .دنا  هدرکن  تابثا  ار  نآ  دیوگ : دیعلا  قیقد  نبا  .تسین و  تباث  دیوگ : ینطقراد  .دنا  هتفگ  نینچ  مه  دیعـس  نب  ییحی 
.تسا هدروآ  تاعوضوملا  رد  ار 

تسا فیعـض  هن  حیحـص و  هن  دشاب ، یم  نسح  شنایوار  رابتعا  هب  ثیدح ، نیا  هک  تسا  نآ  تسرد  دیوگ : ییالع  دیعـسوبا  ظفاح 
.دشاب یگتخاس  هک  نآ  هب  دسر  هچ 

هک یتاـقیلعت  رد  ما ، هداد  طـسب  ار  رجح  نبا  ییـالع و  نخـس  تسا و  هتفگ  نینچ  شیاوتف  رد  مه  رجح  نبا  مالـسالا  خیـش  و  میوگ :
نبرباج زا  طـسوألا » مجعملا   » باـتک رد  یناربط  راّزب و  : » دـیوگ ءاـفلخلا » خـیرات   » باـتک رد  (2)و  .ما » هتـشون  تاعوضوملا  هرابرد 

: تفگ هک  دنا  هدرک  لقن  یلع  زا  مکاح  يذمرت و  دنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  هّللادبع 

هن تسا ، نسح  یثیدح  نیا  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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نآ ّتیعـضو  دنا و  هتفگ  يوون  يزوج و  نبا  دـننام  یهورگ  هک  نانچ  تسا  یگتخاس  هن  تسا و  هتفگ  مکاح  هک  هنوگ  نآ  حـیحص 
نبا مکح  هب  تبـسن  تاـعوضوملا » یلع  تاعیدـبلا  تـکنلا   » باـتک رد  (1)و  .ما » هدرک  ناـیب  تاـعوضوملا » یلع  تاــبقعتلا   » رد ار 
نبا یلع و  ثیدح  زا  ار  نآ  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  ثیدح ت ك : : » دیوگ تسا ، یگتخاس  ثیدـح  نیا  هک  يزوج 

مکاح ار  رباج  ثیدـح  یناربط و  مکاح و  ار  ساّبع  نبا  ثیدـح  مکاح و  يذـمرت و  ار  یلع  ثیدـح  میوگ : .تسا  هدرک  لقن  ساّبع 
هک هداد  رارق  شنزرس  دروم  ینالوط ، یلصف  رد  ثیدح  نیا  دروم  رد  ار  يزوج  نبا  نخس  ییالع ، دیعـسوبا  ظفاح  .دنا و  هدرک  لقن 
هک اج  نآ  ات  .تسا  يرظن  هراب  نیا  رد  ارم  دـنا و  هدرک  نآ  ندوب  یگتخاـس  رب  مکُح  وا  ریغ  يزوج و  نبا  تسا : نینچ  شا  هصـالخ 

: دیوگ

یگتخاس هکنیا  هب  دـسر  هچ  دوب  دـهاوخن  فیعـض  دـسر و  یم  ندوب  تّجح  نسح و  هجرد ي  هب  شنایوار  هب  هّجوت  اـب  هکنیا  هجیتن 
: تشون نآ  رب  وا  دش و  هداد  رجح  نبا  ظفاح  هب  هک  مدید  ییاوتف  شا  هراب  رد  .دشاب و 

تاعوضوم رد  ار  نآ  هدرک و  تفلاـخم  وا  اـب  يزوج  نبا  تسا و  حیحـص  هتفگ  هدرک و  لـقن  كردتـسم  رد  مکاـح  ار  ثیدـح  نیا 
« نسح  » ثیدـح مسق  زا  ثیدـح  نیا  تسا و  رفن  ود  نیا  هتفگ ي  فـالخ  رب  حیحـص  تسرد و  اـّما  تسا ؛ غورد  هک  هتفگ  هدروآ و 

نخـس نیا  یلو  .دشک  یم  ازارد  هب  بلطم  نیا  نایب  دـتفا و  یمن  ورف  مه  ندوب  غورد  هب  دـنک و  یمن  ادـیپ  اقترا  تحـص  هب  هک  تسا 
!« تسوا نخس  نیع  نیا  .تسا  دامتعا  دروم 

بیطخ و مکاح و  نانخـس  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  يزوج  نبا  مکح  هدرک و  راتفر  هعونـصملا » یلآللا   » باـتک رد  هنوگ  نیمه  و 
نیا ياه  هیاپ ي  يذمرتلا » عماج  یلع  يذـتغملا  توق   » باتک رد  نینچ  مه  .تسا (2)و  هتفرگ  هاوگ  ار  ینالقسع  رجح  نبا  یئالع و 

تباث راوتسا و  هدش ، هدروآ  نیا  زا  شیپ  هک  رجح  نبا  ییالع و  نانخس  اب  ار  ثیدح 
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.تسا هدرک 

: دیوگ هک  اج  نآ  هداد ؛ نآ  ندوب  حیحص  هب  مکُح  عماوجلا » عمج   » باتک رد  هکلب 

نبهملس زا  کیرـش  زا  یمور  رمع  نبدّمحم  زا  يّرـس  یـسوم  نب  لیعامـسا  درک  ثیدح  ار  ام  دنا : هتفگ  ود  ره  ریرج  نبا  يذمرت و  »
یلع متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  یلع  زا  یحبانـص  زا  هلفغ  نبدیوس  زا  لیهک 

ناشیا زا  یخرب  .تسا  رکنم  هتفگ : رگید  يا  هخـسن  رد  تسانـشآان و  یثیدح  نیا  هتفگ : يذمرت  ءایلوالا .) هیلح   ) لح .تسا » نآ  رد 
نیمه رد  .میسانش و  یمن  کیرش ، زا  ریغ  تاقث  زا  ار  ثیدح  نیا  دنا و  هدربن  مان  ار  یحبانص  هدرک و  لقن  کیرش  زا  ار  ثیدح  نیا 

.تسا هدش  لقن  مه  ساّبع  نبا  زا  باب 

يربخ هکنیا  یکی  تلع : ود  هب  دشاب  حیحصریغ  تسردان و  نارگید  بهذم  رب  دیاب  تسا و  حیحص  ام  دزن  ربخ  نیا  دیوگ : ریرج  نبا 
: هک نیا  يرگید  تسا و  هدشن  ییاسانش  هجو  نیا  ریغ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یلع  زا  نآ  زا  یلقن  هک  تسا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ربخ  نیا  ِندرک  تیاور  رد  دوش و  یمن  تباث  یتّجح  وا  لقن  اب  هک  تسا  یسک  نانآ  دزن  لیهک  نبهملس 
يوره حلاص  نب  مالّسلادبع  زا  يرازف  لیعامـسا  نبدّمحم  درک  ثیدح  ار  ام  دنـشاب : یم  یلع  قفاوم  مه  رگید  یناسک  ملـس  هلآ و  و 

رد یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا 
هیواعموبا زا  تسین  ءاّرف  نامه  هک  يزار -  یسوم  نب  میهاربا  ارم  .دوش » دراو  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ  ار  رهش  سک  ره  سپ  تسا ، نآ 

نبا نخـس  تفای  نایاپ  .مدینـشن  وا  زا  يزیچ  ثیدح  نیا  زا  ریغ  مسانـش و  یمن  ار  خیـش  نیا  .درک  ثیدـح  ار  نآ  دـننام  شدانـسا  هب 
.ریرج

: تسا هتفگ  هدرک و  لـقن  ار  ساـّبع  نبا  ثیدـح  مکاـح  تسا و  هدروآ  تاـعوضوملا  رد  ار  ساـّبع  نبا  یلع و  ثیدـح  يزوـج  نبا 
ساّبع نبا  ثیدـح  هرابرد ي  وا  زا  هک  دـنک  یم  تیاور  نیعم  نب  ییحی  زا  يا  هتـشون  شخیراـت  رد  بیطخ  .تسا  حیحـص  شدانـسا 

.تسا یگتخاس  هتفگ : ساّبع  نبا  ثیدح  هرابرد ي  يدع » نبا   » .تسا و حیحص  تفگ : وا  دندیسرپ و 

شنزرس لیلد  یلو  دنا ؛ هتـسناد  لطاب  ار  نآ  نارگید ، و  لادتعالا » نازیم   » باتک رد  مه  یبهذ  دیوگ : یئالع  نیّدلا  حالـص  ظفاح  و 
.دنا هدرک  ار  ثیدح  نیا  ندوب  یگتخاس  ياعّدا  یلیلد  چیه  یب  هکنیا  زج  دنا  هدرواین  شیارب  يا  هدننک 
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ياراد هک  نیا  شتلاح  لقاّدح  دراد  رایـسب  ياه  لقن  مکاح  كردتـسم  رد  ثیدح  نیا  دیوگ : نازیملا » ناسل   » رد رجح  نبا  ظفاح  و 
هدروآ كردتسملا  رد  مکاح  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : ییاوتف  رد  تسا و  یگتخاس  دوش  هتفگ  هک  تسین  هتسیاش  نیاربانب  تسا ، یلصا 

اما .تسا  غورد  هک  هتفگ  تسا و  هدروآ  تاعوضوملا »  » رد ار  نآ  هدرک و  تفلاخم  وا  اب  يزوج  نبا  .تسا و  حیحـص  تسا : هتفگ  و 
یمن ورف  غورد  هب  دـسر و  یمن  تحـص  هب  هک  دـشاب  یم  نسح »  » عون زا  ثیدـح  هک  تسا  نیا  ود ، ره  هتفگ ي  فـالخ  رب  تقیقح ،

.تفای نایاپ  .تسا  دامتعا  دروم  نخس  نیا  یلو  دشک  یم  ازارد  هب  بلطم  نیا  نایب  دتفا و 

حیحـصت و  راثآلا » بیذـهت   » باتک رد  یلع  ثیدـح  هب  تبـسن  ریرج  نبا  حیحـصت  رب  هکنیا  ات  دوب  نینچ  نیا  مه  نم  خـساپ  اـه  لاـس 
هجرد ي زا  ار  ثیدـح  نیا  هک  مدـش  مّمـصم  لاعتم ، دـنوادخزا  هراختـسازا  سپ  مدـش و  هاگآ  ساّبع  نبا  ثیدـح  هب  تبـسن  مکاح 

ملعلا هنیدم  انأ   » ثیدح قرطرد  يا  هتشون  یطویس  (1)و  .تسا » رتاناد  دنوادخ  .مهد و  اقترا  ندوب  حیحـص  هجرد ي  هب  ندوب  نسح 
تسرهف نیا  .تسا  هدروآ  نآ  ياه  هتـسباو  ثیدح و  نف  رد  دوخ  ياه  فیلأت  تسرهف  رد  هک  هنوگ  نآ  .تسا  هتـشاگن  اهباب » ٌّیلعو 

.تسا هدرکرکذ  هرضاحملا » نسح   » باتک رد  شدوخ  لاح  حرش  رد  ار 

شلاح حرش 

یطویس نیّدلا  لالج  خیش  دنوادخ ، يوس  هب  نامیاوشیپ  داتسا و  نانآ ، زا  : » تسا نینچ  ینارعـش  ِینالوط  لاح  حرـش  هصالخ ي   - 1
یلصا بلاطم  هدرشف ي  امش  يارب  کنیا  تسا و  هدروآ  يا  هتـشون  رد  ار  وا  ياه  تبقنم  زا  یـضعب  یلذاش  رداقلادبع  خیـش  .تسا و 
يافـص زا  تشاد  یناوارف  هدش ي  شیاتـس  يابیز  ياه  تلـصخ  نیّدـلا  لالج  خیـش  میوگ : یم  دـنوادخ  قیفوت  اب  مروآ و  یم  ار  وا 

نورد و تمالس  نطاب و 
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هک دسر  یم  تصـش  دص و  راهچ  دادـعت  هب  وا  یفیلأت  ياه  باتک  .دوب  لمع  شناد و  رد  اشوک  راد و  نتـشیوخ  اسراپ ، .وکین  داقتعا 
فرژ دنوادخ  تفگ : یم  شدوخ  تسا و  هدـش  رـشتنم  فلتخم  ياهروشک  رد  نیودـت و  رت  مک  ای  دـّلجم و  هد  رد  اه  نآ  زا  یـضعب 

همه رد  تفگ : یم  نینچ  مه  .عیدب  نایب و  یناعم ، وحن ، هقف ، ثیدح ، ریسفت ، تسا : هدرک  يزور  نم  هب  ار  شناد  تفه  رد  یـشیدنا 
.مشاب و هدرک  وگزاب  ار  لاعتم  دنوادخ  تمعن  هک  منک  یم  حیرصت  نآ  هب  تهج  نیا  زا  ما و  هدیسر  لامک  ماقم  هب  داهتجا ، ياهرازبا 

يور رد  نونکا  دـیاش  مدرک و  یم  ظفح  ار  اه  نآ  متفاـی ، یم  نآ  زا  شیب  رگا  مراد و  ظـفح  ثیدـح  رازه  تسیود  نم  اـّما  دـیوگ :
زج مدادـن  ار  یلاؤس  خـساپ  زگره  تفگ : یم  .ما و  هتـشون  هقف ، رد  داهتجا  هرابرد ي  ییاه  باتک  اّما  دوشن ؛ ادـیپ  نیا  زا  شیب  نیمز 

.مریگ رارق  شسرپ  دروم  رگا  منک  وگزاب  ار  نآ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  مدید  كرادت  یخساپ  شیارب  هک  نیا 

طابنتـسا ثیدح و  يانـشآان  ياهظفل  هک  دوب  يدنمرنه  ظفاح  .دوب  شیاه  هتـشر  ثیدح و  هقف و  رد  شیوخ  نارود  درف  نیرتاناد  وا 
روهـشم رایـسب و  خیـش  ياه  تبقنم  .دیـسر و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  يرادـیب  رد  وا  .تسناد  یم  ار  ماکحا 

لـضفلاوبا ظفاح  هماّلع  خیـش  هدزای ، دصهن  لاس  یلوالا  يدامج  مهدزون  هعمج  زور  رـصع  : » دیوگ ینمی  سوردیع   - 2(1) .تسا »
نآ تشگرب و  اه  نآ  زا  هچ  نآ  زا  ریغ  دسر  یم  باتک  دص  شش  هب  شیاه  هتشون  .تشذگرد  یعفاش  يرصم  یطویس  نیّدلا  لالج 

.دش يداتسا  تسایر و  راد  هدهع  هرهاق  زا  يدّدعتم  ياه  لحم  رد  .تسُش  ار  اه 

3(2) ...دش » راکـشآ  وا  تشذگرد  زا  سپ  شرتشیب  هک  تشاد  ییاه  تمارک  .تشذگرد  دینادرگرب و  يور  اه  نآ  یمامت  زا  سپس 
...لضفلاوبا ظفاح  ماما و  : » دیوگ دیناسألا » دیلاقم   » رد یبلاعث  يدهموبا  - 

هطبغ نادـب  ملاع  زومآون و  تفاـی و  يدنمـشزرا  هاـگیاج  ـالاو  ياـه  ناـج  رد  دـش و  ریگارف  نآ  دوس  هک  تسا  ییاهراتـشون  ياراد 
(3) ...دروآ » هلاسر  کی  رد  ار  اه  باتک  مان  دندروآ و  يور  شزیخ  لصاح  راز  نمچ  هب  ییاتسور  يرهش و  دندروخ و 
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یقاب مالـسا ، ظفاح  ام  داتـسا  : » دـنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  وا  داشرلا » يدُـهلا و  لبـس   » باتک لّوا  رد  یماـش  فسوی  نبدّـمحم   - 4
«. ماقمالاو نادهتجم  هدنام ي 

دِّدجم : » دیوگ لاعنلا » حدـم  یف  لاعتملا  حـتف   » باتک رد  یکلام  يّرقم   - 6(1) تلالج .» اب  ماما  گرزب ، ظفاح  : » دـیوگ يوانم   - 5
« .یطویس لالج  هدرتسگ ، دئاوف  هدننک ي  کیدزن  مهن و  هدس ي 

رکذ لباق  (2)و  ناینیـشیپ » ناگرزب  هار  کلاس  نید ، شناد و  نایم  هدننک  عمج  دهاز ، ظفاح ، مالـسالا ، خیـش  : » دـیوگ یـشاشق   - 7
دنوادخ ساپس  لصف : : » تسا هدمآ  نینچ  دانـسألا » تامهم  یلإ  داشرالا   » باتک رد  .تسا  يولهد  ردپ  دیتاسا  داتـسا  یطویـس  تسا :

دنشاب یم  مارتحا  دروم  روهشم و  نیمرح  رد  هک  دیسر  ماقمالاو  نایاوشیپ  یمارگ و  گرزب ، ناداتـسا  زا  رفن  تفه  هب  نم  دنَـس  هک  ار 
...دنراد عامجا  ناشلضف  رب  ناگمه  و 

خیـش ایرکز و  نیّدلا  نیز  مالـسالا  خیـش  هب  روهـشم  اوشیپ و  ظفاح و  ماما  ود  هب  دوش  یم  یهتنم  هناگ  تفه  دیتاسا  نیا  دنـس  لصف :
« ...یطویس نیدلا  لالج 

تسا و هدـمآ  هّللا » ءایلوأ  لسالـس  یف  هابتنالا   » باتک رد  هک  تسا  ناـشوپ  هقرخ  فوصت و  هلـسلس ي  رد  شناداتـسا  زا  وا  نینچ  مه 
.تسا هدروآ  ثیدحلا » لوصا  هلاسر   » رد مه  يولهد »  » شدنزرف ار  بلطم  نیا 

يدوهمس نیّدلارون  تیاور   - 89

هراشا

يردخ دیعسوبا  زا  نامس  نبا  : » دیوگ هک  هاگ  نآ  تسا ؛ هدرک  تابثا  تیاور و  ار  ثیدح  نیا  يدوهمـس  هّللادبع  نب  ّیلع  نیّدلارون 
تفگ یم  یلع  هب  رمع  دینش  هک  درک  لقن 
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نیز .دراذگن  یقاب  وت  زا  دعب  ارم  دـنوادخ  زگره  دوب -  هدرک  لح  ار  شلکـشم  هتفرگ و  خـساپ  هدرک و  وا  زا  یلاؤس  هک  یلاح  رد  - 
یم هانپ  دـنوادخ  هب  هراومه  تسا و  یلع  ام  نیرترواد  تفگ : رمع  هک  تسا  هدروآ  یلع  لاـح  حرـش  رد  بیرقّتلا » حرـش   » رد یقارع 
نیا اب  دنا  هدرک  تیاور  مه  نارگید  ینطقراد و  ار  رمع  هذاعتـسا  نیا  دش و  مامت  .دشابن  شا  هدـنیاشگ  نسحلاوبا  هک  یلکـشم  زا  درب 

.دشابن شلاّلح  نسحلاوبا  هک  یلکشم  زا  مرب  یم  هانپ  دنوادخ  هب  تاملک :

يزیچ یلع  سپ  دوب ، وا  اب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  یلاح  رد  میدمآ ؛ هّکم  هب  رمع  اب  تفگ : هک  دـنک  یم  تیاور  يردـخ  دیعـسوبا  زا 
! نسحلاوبا يا  یشابن ، ناشنایم  رد  وت  هک  منک  یگدنز  یمدرم  نایم  هک  دنوادخ  هب  مرب  یم  هانپ  تفگ : رمع  سپ  تفگ ؛ رمع  هب 

.دریگب ار  وا  ترواشم  رظن و  ات  تشاد  یم  هگن  شدوخ  دزن  ار  وا  نوچ  درکن  ییاج  هب  رومأم  ار  وا  دنا : هتفگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  ایآ  دش  هتفگ  ءاطع  هب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  نامیلسوبا  نب  کلملادبع  زا  یبهذ  ظفاح  و 
.مسانش یمن  ار  یسک  دنگوس ؛ دنوادخ  هب  هن  تفگ : دوب ؟ یلع  زا  رت  هیقف  یسک  ملس  و 

یم اهباب » ٌّیلع  هنیدم و  انأ   » ثیدح رب  یهاوگ  دوخ  تسا  هدمآ  باب  نیا  رد  یلع  تلیـضف  رد  هک  نآ  دـننامه  اه و  هتفگ  نیا  میوگ :
ناّیح نبا  خیشلاوبا  و  ریبکلا » مجعملا   » رد یناربط  كردتسم و  بقانملا »  » رد مکاح  یلع و  زا  لئاضفلا »  » رد ار  نآ  دمحا  ماما  .دشاب 

« .بابلا تأْیلَف  ملعلا  دارأ  نمف  : » هفاضا نیا  اب  دنا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ًاعوفرم  یگمه  نارگید  و  هنسلا »  » رد

رکنُم نیا  تسا : هتفگ  نآ  لابند  هب  .اهباب و  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  یلع  ثیدح  زا  ًاعوفرم  ار  نآ  يذمرت  و 
ود ره  يزوج  نبا  تسا و  حیحـص  شدانـسا  دیوگ : تسخن  شخب  لابند  هب  مکاح  تسا و  هتفگ  نینچ  زین  يراخب  شداتـسا  .تسا و 

.تسا هدروآ  تاعوضوملا »  » رد ار  شخب 

هچ تسا ، فیعض  هن  حیحص و  هن  شیاه ، لقن  رابتعا  هب  تسا  نسح  ثیدح  نیا  هک  تسا  نآ  تسرد  دیوگ : یئالع  دیعسوبا  ظفاح 
(1) .تسا » هتفگ  نینچ  هراب  نیا  رد  شیاوتف  رد  مه  رجح  نبا  ظفاح  دشاب و  یگتخاس  هک  نیا  هب  دسر 
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شلاح حرش 

شیاه هتفگرب  هدوتـس و  ار  وا  هدروآ و  ار  شلاح  حرـش  ماقمالاو  نادنمـشناد  زا  یهورگ  رگید  ياـه  باـتک  هدـشرکذ و  باـتک  رد 
: هلمج زا  دنا  هدرک  دامتعا 

« عماللا ءوضلا   » رد يواخس   - 1

« عماللا ءوضلا  لیذ   » رد یّکم  دهف  نب  هّللاراج   - 2

« مارحلا هّللا  تیب  مالعأب  مالعألا   » رد یّکم  نیّدلا  بطق   - 3

« رفاسلا رونلا   » رد ینمی  سوردیع   - 4

« بلاطلا هغلب  بکارلا و  هلاجع   » رد یناثدع   - 5

« داشّرلا يدهلا و  لبس   » رد یماش  فسوی  نبدّمحم   - 6

« لآملا هلیسو   » رد یّکم  ریثکاب  نبا   - 7

« يوسلا طارصلا   » رد یناخیش   - 8

« بولقلا بذج   » رد يولهد  قحلادبع   - 9

« ریسملا هغلب   » رد یناروک  يدرک   - 10

« علطتملا هیافک   » رد ناّهد  نیّدلا  جات   - 11

« هّینسلا دوقعلا  دیضنت   » رد یماش  نیّدلا  یضر   - 12

« ضقاونلا  » رد و  هعاشالا »  » رد یجنزرب   - 13

« اجنلا حاتفم   » رد یشخدب   - 14

« لآملا هریخذ   » رد یلیجع   - 15

« علاّطلا ردبلا   » رد یناکوش   - 16

« لاقملا هفاطل  حاضیا   » رد يولهد  نیّدلادیشر   - 17
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« نیغلا هلازإ   » رد یلعردیح   - 18

ردبلا ، 245 عمـاللا 5 /  ءوضلا  هب : دـیرگنب  نینچ  مه  میا و  هدروآ  ریدـغ » ثیدـح   » دـّلجم رد  ار  هورگ  نیا  ياـه  هتفگ  زا  یـشخب  و 
.60  - 58 رفاسلا /  رونلا  و  ، 470 علاطلا 1 / 

« نیدقعلا رهاوج  »

نیّدـلارون دّیـس  زا  یلعلا ، بسنلا  یلجلا و  ملعلا  فرـش  نیفرـشلا ؛ لـضف  یف  نیدـقعلا  رهاوـج  باـتک  : » هدـمآ نوـنظلا » فـشک   » رد
ساپـس تسا : نینچ  شزاـغآ  هک  دـشاب  یم  هدزاـی  دـص و  هن  لاـس  ياـّفوتم  یعفاـش ، یندـم  يدوهمـس  هّللادـبع  نـب  ّیلع  نسحلاوـبا 

باـب هس  ياراد  هـک  نادنمـشناد  شناد و  تلیـضف  رد  لّوا  .دراد  شخب  ود  ...تـشاد  یمارگ  زیزع و  ار  شئاـیلوا  هـک  ار  يدـنوادخ 
« .تسا هتفای  نایاپ  نآ  فیلأت  لاس 898  هب  .تسا  باب  هدزناپ  ياراد  هک  نانآ  تفارـش  يوبن و  نادناخ  تلیـضف  رد  مود  شخب  .تسا 

يوبن نادـناخ  بقانم  رد  ّتنـس  لها  ياملع  هک  تسا  هدروآ  ییاه  باتک  نمـض  ار  نیدـقعلا » رهاوج   » باتک ناخ ، نیّدلادیـشر  (1)
.دوش یم  راکشآ  باتک  همّدقم ي  رد  يدوهمس  دوخ  ِنخس  زا  باتک  هاگیاج  رابتعا و  .دنا  هدرک  فیلأت  مالسلا  مهیلع 

ناهبزور نبا  حیحصت   - 90

هراشا

فارتـعا ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح ندوب  حیحـص  هب  دراد  هک  یتخـسرس  بّصعت و  همه ي  اـب  يزاریـش  یجنخ  ناـهبزور  نب  هّللا  لـضف 
نینمؤملاریما ترـضح  ّتیملعا  رب  شلالدتـسا  یلح و  هماّلع  راتفگ  هب  دیوگ  یم  خـساپ  لطابلا » لاطبا   » باتک رد  هک  هاگ  نآ  هدرک ؛

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  شحیحـص  رد  يذمرت  ثیدح  هب  وا  داهـشتسا  سپـس  تماما و  تابثا  يارب  مالـسلا  هیلع 
« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف

نادنمشناد زا  وا  هک  تسین  نآ  رد  یّکش  سپ  تسا ، هدرک  رکذ  نینمؤملاریما  شناد  زا  هدنسیون  هک  ار  هچ  نآ  : » دیوگ ناهبزور  نبا 
رد تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّیصو  وا  هک  یلاح  رد  دنـشابن ؟ هنوگچ  دنتـسه و  دنمزاین  وا  شناد  هب  مدرم  تسا و  تّما 

هدرک لقن  يذمرت  حیحص  زا  هک  ار  هچ  نآ  اّما  درادن و  یعازن  بلطم  نیا  رد  یسک  سپ  فراعم ، قیاقح  ياه  ییابیز  شناد و  غالبا 
« .تسا حیحص  تسا ،

ملسم حیحص  لبنح و  نبدمحا  دنسم  رد  مهدزون : : » وا نخس  نیا  خساپ  رد  و 
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لوسر بلاط و  یبا  نب  ّیلع  زج  دیسرپب  نم  زا  دنتفگ : یمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  کی  چیه  تسا : هدمآ 
: دیوگ تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

نیا مامت  فراعم و  اه و  شناد  رب  شا  یهاگآ  عیاقو و  هرابرد ي  شگنرد  یب  ییوگ  خـساپ  وا و  شناد  يرایـسب  رب  تسا  یلیلد  نیا 
« ...تسین ّصن  ربارب  رد  یلیلد  تسا و  یعطق  ملسم و  روما 

.دراد قح  لها  قح و  هب  تبسن  هک  یتجاجل  دانع و  دوجو  اب  ملعلا ،» هنیدم   » ثیدح ندوب  حیحص  هب  تسوا  فارتعا  هتفگ ، نیا 

! تسا هدرک  زاب  شنزرس  هب  نابز  ثیدح  نیا  دنس  رد  هنوگچ  هک  تسا  يولهد »  » زا تفگش  سپ 

شلاح حرش 

ياـه باـتک  رد  شیاـه  هـتفگ  رب  هدوتـس و  ار  وا  يوـلهد  ناـخ  نیّدلادیـشر  هدروآ و  ار  شلاـح  حرـش  يواخـس (1)  نیّدلا  سمش 
هب يوریپ و  وا  هویش  زا  شباتک  زا  تمسق  دنچ  رد  مه  مالکلا » یهتنم   » هدنسیون ي یلع  ردیح  نینچمه  .تسا  هدرک  دامتعا  شفلتخم 

.تسا هدرک  دانتسا  شیاه  هتفگ 

.میا هدروآ  ریط » ثیدح   » دّلجم رد  ار  شلاح  حرش  و  تسا ، نانآ  روهشم  نامّلکتم  زا  ّتنس و  لها  ناثّدحم  زا  وا  یّلک  روط  هب  و 

یّکم دهف  نباّزع  تابثا   - 91

هراشا

: دیوگ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نامیالوم  لاح  حرش  رد  یّکم ، یمشاه  دهف  نبا  هب  فورعم  رمع ، زیزعلادبع  نیّدلاّزع 

، لاجنج اغوغ و  نودـب  روآ  گنج  ناریلد  ریـش  اهراکیپ و  دـیدرت  نودـب  ریـش  اه ، يراتفرگ  هدـنیاشگ ي  و  اهرکـشل ، هدـننکارپ ي  »
ياراد لئامشابیز ، لئاضف و  ندعم 
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ياراد هدش ، قاّفتا  شا  هزادنا  یب  تعاجـش  دهز و  تّدش  رب  هدش و  عامجا  شتدایـس  لامک  رب  هک  رایـسب  تلیـضف  ریگارف و  تلادع 
، بقانم اه و  تلیضف  هدنراد ي  بلاغ  ینب  ریش  لوسر ، يومعرسپ  لوتب و  رسمه  دوب ، تّوتف  تعانم و  يردارب و  و  مالسا ) رد   ) یشیپ

ثیل زور : بش و  شدرگ  ات  داب  وا  رب  شدنوادخ  ناوضر  تمحر و  تساراکـشآ ، ناگدیرفآ  نایم  شا  يرترب  هک  یلع  نینمؤملاریما 
نم ماغرضلا  هردملا  بورحلا 

َهل ایف  هادَف  مک  لوسّرلا و  رصن 
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ممذلا (1) لهأ  مهّلک  هباحصلا  یلع  هیحت و  فلأ  فلأ  یّنم  هیلعف 

دیدرون رد  ار  اه  تملظ  اه و  یکیرات  شناّرب  ریشمش  اب  هک  یسک  ریلد ، رورس و  اه و  گنج  ریش   - 1

وکین قالخا  تشرس و  ياراد  نارای ، نیرترواد  وا ، ياهشناد  باب  شردارب ، ربمایپ ، داماد   - 2

تسوا زادناور  ششخب  اب  هارمه  ریگارف  تلادع  تسوا و  سابل  رایسب  يراد  نتشیوخ  ییاسراپ و   - 3

؟ تسیچ موادم  يدادماب و  ناراب  و  تسیچ ؟ اه  لیس  مامت  تسیچ ؟ ایرد  جاوما  تسیچ ؟ ایرد  وا ، ششخب  ربارب  رد   - 4

تسوا نآ  زا  اه  تمکح  تغالب و  تحاصف و  نینچ  مه  ایح و  تماهش و  تعاجش و   - 5

دزورفا رب  گنج  هک  یماگنه  دنتسیچ ؟ وا  ربارب  رد  ناتسهوک  ناریش  تسیچ ؟ گنج  رد  وا  ریغ  رتنع و   - 6

دیامرفب مظن  ای  رثن و  نخس  رگا  تسیک ؟ نابحس  تسیک ؟ وا  دزن  غیلب  هدعاس ي  هداز ي   - 7

دومرف اطع  وا  هب  ار  اه  نآ  میدق  زا  دوخ  لضف  زا  هک  یسک  تسا  هّزنم  دروآ  تسد  هب  ار  اه  تلیضف  مامت   - 8

ناگدیرفآرب وا  شـشخب  هک  ییومعرـسپ  نینچ  نیا  داب  شا  ینازرا  تسناد ، وا  ییادـف  ار  دوخ  رایـسب  هچ  درک و  يرای  ار  ربمایپ   - 9
دش ریگارف 

تسین نآ  رد  یماهبا  هک  تسا  یلع  هرابرد ي  يراکشآ  رما  نیا  دندرک و  رارقا  وا  يرترب  هب  ناگمه  تقیقح  هب   - 10

دنیاه نامیپ  هب  افو  لها  هک  هباحص  یمامت  رب  دورد و  رازه  رازه  وا  رب  نم  بناج  زا  کنیا   - 11

شلاح حرش 

مجن نامتـسود  دنزرف  ریخلاوبأ  سرافوبأ و  زعلا  دّمحم  ریخلاوبا  نبدّمحم  نبدّمحم  نبرمع  نبزیزعلادبع  : » دیوگ نینچ  يواخـس   - 1
...تفرگ و یشیپ  ثیدح  طبض  وجو و  تسج  رد  دوش ، یم  هتخانـش  دهف » نبا   » هب شردپ  دننام  هک  یعفاش  یّکم  یمـشاه  مساقلاوبا 

رد مه  يرجوج  مداد و  هزاجا  وا  هب  نتفگ  ثیدح  هدافا و  سیردت و  رد 

ص:216

 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لاح  حرش  مارحلا -  دلبلا  هنطلس  رابخأب  مارملا  هیاغ  ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 296 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_216_1
http://www.ghaemiyeh.com


زاجح روشک  رد  شردپ  زا  دعب  و  داتـسرف ، وا  دزن  هیفلا  ندـناوخ  هب  ار  یهورگ  يویحم  داد و  شا  هزاجا  هدافا  وحن و  هقف و  سیردـت 
یلاع و تّمه  ابیز و  هفایق ي  و  مهف ، طخ و  ییابیز  اه و  تلیـضف  رد  نتـشاد  تکراـشم  نمـض  دـسر ، یمن  وا  هب  ثیدـح  رد  یـسک 

شرهـش ياه  ییوکین  زا  ییوکین  وا  ندرکن و  تیاکـش  يزاین و  یب  راهظا  كدنا و  هب  تعانق  وکین و  ياه  تفـص  نتـشاد  تّورم و 
دوب راید  نآ  رد  ناثّدحم  داتـسا  دوب و  هناگی  شناد  نآ  رد  وا  ّفلؤم ، زا  سپ  : » دیوگ دهف ، نب  هّللاراج  شدنزرف   - 2(1) .دشاب » یم 

، شباتک رد  یّکم  نیّدـلا  جاـت  - 3(2) .دـنتفرگ » وا  زا  نآ ، هـب  نادراو  ناـماس و  نآ  ناـمدرم  زا  یهورگ  ار  شیاـه  تـیاور  رتـشیب  و 
: دیوگ نینچ  تسا ، هدروآ  درگ  ار  یمیجع  نسح  شداتسا  ياه  تیاور  هک  عّلطتملا ،» هیافک  »

خیـش زا  یـشاشق  دّـمحم  نبدـمحا  نیّدـلا  یفـص  ماـما  زا  ار  نآ  داد  ربخ  یبـنعق  هملـس  نب  هّللادـبع  نامحّرلادـبعوبا  تیاور  أـطوملا  »
، ظفاح نبرمع  ظفاح  نبزیزعلادبع  نیّدلاّزع  هلحر  نب  هّللاراج  دّمحم  هلحر  شیومع  زا  یمـشاه  دهف  نبرداقلادـبع  نب  نامحّرلادـبع 

« ...يریون نیّدلا  ّبحم  بیطخ  ام  داتسا  شیومعرسپ  اب  دهف  نبرمع  شردپ  زا  دهف  نب  نیّدلا  یقت 

زا یکی  وا  هک  تسا  مولعم  دشاب و  یم  یمیجع » نسح  خیـش   » ناداتـسا زا  دهف » نبزیزعلادبع   » هک دوش  یم  هدافتـسا  ترابع  نیا  زا  و 
.دشاب یم  يولهد »  » ردپ ياهداتسا  ناداتسا  زا  دهف  نبا  نیاربانب  .تسا  يولهد » هّللا  ّیلو  هاش   » داتسا تفه 

ینالطسق تابثا   - 92

هراشا

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  مان  رکذ  رد  هک  اج  نآ  تسا ؛ هدرک  تابثا  ار  ثیدح  یعفاش  ینالطـسق  دّـمحم  نبدـمحا  نیّدـلا  باهش 
: دیوگ ملس  هلآ و 

ضایع یضاق  نخس  رد  و  عیدبلا » لوقلا   » رد نامداتسا  نخس  رد  هک  ار  هچ  نآ  »
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اه نآ  تسا و  مان  دصراهچ  زا  شیب  مدـید ، نارگید  ساّنلادیـس و  نبا  و  ماکحألا » سبقلا و   » رد یبرع  نبا  راتفگ  رد  و  ءافـشلا »  » رد
« .ما هدرک  میظنت  مجعم  فورح  ساسا  رب  ار 

.تسا (1) ملعلا » هنیدم   » هلمج زا  هک  تسا  هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  زا  ییاه  مان  میم  فرح  رد  سپس 

شلاح حرش 

«103 عماّللا 2 /  ءوضلا   » رد يواخس   - 1

« عماّللا ءوضلا  لیذ   » رد یکم  دهف  نبا   - 2

« راونألا حقاول   » رد ینارعش   - 3

«113 رفاسلا : رّونلا   » رد سوردیع   - 4

« دانسالا دیلاقم   » رد یبلاعث   - 5

«97 دیجملا : طمسلا   » رد یشاشق   - 6

« علطتملا هیافک   » رد یّکم  ناهد   - 7

«102 علاطلا 1 /  ردبلا   » رد یناکوش   - 8

« نیثّدحملا ناتسب   » رد يولهد   - 9

« نیقّتملا ءالبنلا  فاحتا   » رد ناخ  نسح  قیّدص   - 10

داشرا  » یجزم حرـش  و  هیدّـمحملا » حـنملاب  هیندـللا  بهاوملا  : » تساه نآ  زا  تسا ، روهـشم  رایـسب و  وا  تاـّفلؤم  : » دـیوگ دـهف  نبا 
حالـص و هب  تسا و  هدرکن  شلیمکت  هک  تسا  نآ  دـننام  ملـسم » حیحـص  حرـش   » دـّلجم و راهچ  رد  يراخبلا » حیحـص  یلع  يراسلا 

دننام شدوخ  زا  سپ  ...تشذگرد و  لاس 993  مّرحم  متفه  هعمج  بش  رد  ...تفای  ترهش  يراگتسر  لها  هنوگ ي  هب  یگشیپدهز 
« .دزاس دنم  هرهب  شتاکرب  زا  ار  ام  دنوادخ  تشاذگن ، اج  هب  شدوخ 

ص:218

.183 هیندللا 1 /  بهاوملا  ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 298 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_218_1
http://www.ghaemiyeh.com


یناود نیّدلا  لالج  تابثا   - 93

هراشا

: دیوگ نینچ  ءاروزلا » حرش   » رد هک  اج  نآ  هدرک ؛ تابثا  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح یقیدص  یناود  دعسا  نبدّمحم  نیّدلا  لالج 

کیدزن مالّـسلاراد  زا  جراخ  دادغب ، نوریب  رد  مدـید -  مباوخ  رد  تسا : ینأش  نینچ  ار  هلاسر  نیا  میوگ : یم  هک  يزیچ  نیلّوا  سپ  »
: تسا نینچ  شا  هصالخ  هک  ینالوط  هدنهد و  تراشب  ییایؤر  رد  ار  یلع  ناتسرپاتکی  سیئر  نینمؤملاریما  ءاروز  لحاس 

یلاع مان  ناونع  اب  يونعم  يا  هلاسر  هک  دـش  ثعاب  نیا  تشاد و  رظن  ریز  ارم  موادـم  روط  هب  تسیرگن و  یم  نم  هب  یتیانع  رظن  اب  وا 
همروس شرد  هناتسآ ي  كاخ  رون  اب  .مناوخب و  ار  نآ  شسّدقم  هاگراب  ترایز  فّرـشت و  ماگنه  میوج و  كّربت  نآ  هب  مسیونب و  وا 

شیامرف تبـسانم  هب  مسیونب  ار  نآ  ملع  تیهام  قیقحت  رد  متـساوخ  یم  یهاگ  متـشاد ، دـیدرت  هلاسر  نآ  عوضوم  نییعت  رد  مشک و 
اهرکف نآ  زا  يزیچ  دیـسر و  یم  مرکف  هب  يرگید  زیچ  یهاگ  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

رب هک  دومرف  اطع  ار  يرئاح  هسّدقم ي  هناتسآ ي  يورغ و  هسّدقم  هناتسآ ي  ندیسوب  تداعـس  قیفوت و  دنوادخ  هکنیا  ات  دشن ، نّیعم 
.داب مالس  دورد و  هاگراب ، ود  نآ  نانکاس  ربمایپ و 

ییاّمسم مان و  هدنشخب ، يداهن  قالخا و  رترب ، ینهذ  ناشخرد و  یکرد  هک  قیاقح  كرد  هدامآ ي  نارای  زا  یکی  تشگزاب ، زا  دعب 
لاؤس نم  زا  دوب ، هدناوخ  نم  دزن  ار  يدرورهس  نیّدلا  باهش  لمکا ، میکح  لجا و  خیش  زا  قارـشالا » همکح   » باتک تشاد و  وکین 

زا یـضعب  مدرک و  یم  ریرقت  وا  رب  ار  اهدـمآ  شیپ  زا  ییاـه  هشوگ  باـتک  نیا  هراـبرد ي  وا  اـب  هثحاـبم  ماـگنه  هک  یلاـح  رد  درک ؛
هب مادـقا  يارب  یتّلع  وا  شـسرپ  سپ  .منک  يروآدرگ  يا  هلاسر  رد  ار  اه  نآ  هک  دیـسر  مرکف  هب  مدومن و  یم  ءالما  وا  رب  ار  متاینهذ 

شنایاپ هب  هکنیا  ات  مدش  لفاغ  یلصا  دوصقم  زا  ادتبا  دمآ و  درگ  منهذ  رد  تعاس  کی  زا  رت  مک  رد  نآ  تاعوضوم  .دش  هلاسر  نیا 
باب زا  نآ  يارب  يدادـما  میـسن  هک  مدرک  نیقی  .مدوب  هتـساوخ  هک  مدـید  ار  ینامه  متـسیرگن ، نآ  هب  ماـمتا  زا  دـعب  یتقو  .مدـناسر 

ّتیحت مالس و  دورد و  وا  رب  ربمایپ و  هب  .دیزو  یم  تسا  هداتـسیا  يرابدرب  تمکح و  يایرد  رب  هک  شـشخب  یتشک  زا  ملعلا و  هنیدم 
« ءاروزلا  » ار نآ  .داب  تشاد  یمارگ  و 
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زا ضیف  نیا  هک  تسا  نآ  رد  هک  ییاه  هراشا  مامت  اب  تسا  راکشآ  يراذگ  مان  نیا  تبسانم  تسا و  هلجد  هناخدور  مان  نیا  مدیمان و 
« .تساه بلق  هدننکزاب ي  اه و  بیغ  هدننکاطع ي  لاعتم  دنوادخ  تسا و  روآ  سنا  ياه  هاگیاج  سّدقم و  ياه  هاگراب  ترایز 

هب ات  دنکـش  یم  مهرد  ار  تسا  هدـیمر  نآ  زا  هاگن  نیتسخن  اب  وت  عبط  هچ  نآ  ییاـمن  تردـق  هک  نادـب  ناـنچ  ار  نآ  سپ  : » دـیوگ و 
ربمایپ نامرورـس  نخـس  تقیقح  رب  تسا و  زجاع  نآ  زا  نایب  هک  ینیبب  ار  يزیچ  انیب  مشچ  اب  و  يور ، الاب  نیبم  قفا  هب  یـسرب و  نیقی 
گرم ردارب  باوخ  : » دومرف هک  تسا  هدش  ثوعبم  ناربمایپ  رگید  نانخس  لیمکت  يارب  هک  یبای  یهاگآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

« .دنوش رادیب  دنریمب ، یتقو  دنتسه ، باوخ  یگمه  مدرم  : » دومرف هک  مالسلا  هیلع  وا  ملعلا  هنیدم  باب  شرادزار و  نخس  و  .تسا »

شلاح حرش 

 - نورزاک فارطا  يا  هدـکهد  هب  تسا  تبـسن  یناود -  یقیدـص  نیّدـلا  لـالج  ناـمیالوم  دعـسا  نبدّـمحم  : » دـیوگ يواخـس   - 1
نسح يرال و  يویحم  زا  هک  تسا  یناسک  زا  و  تسا ، هدش  دای  ناوارف  شناد  هب  و  دوب ، سراف  نیمزرس  رد  یضاق  یعفاش ، ینورزاک 

ءاروام ناسارخ و  مور و  زا  دنتخومآ و  وا  زا  ناماس  نآ  مدرم  دـش و  دمآرـس  تاّیلقع  هژیو  هب  اه  شناد  رد  تسا و  هتخومآ  لاّقب  نب 
تواـضق هب  ار  وا  بوـقعی  ناطلـس  .مدینـش و  ار  وا  شیاتـس  مدوـخ ، نازوـمآ  شناد  زا  یهورگ  زا  دـندرک و  رفـس  وا  يوـس  هب  رهنلا 

اب هار  مه  نینچ  نیا  و  دش ، هدرتسگ  نآ  زا  يریگ  هرهب  هک  یسوط  دیرجت  حرـش  رب  حرـش  هلمج : زا  تشون  رایـسب  باتک  .تشامگ و 
« .یگلاس دنچ  داتفه و  نس  رد  تسا ؛ هدـنز  تفه  دون و  دـص و  هن  لاس  رد  کنیا  وا  .تشون  ینتورف  یتسرد و  تغالب و  تحاصف و 

(2) ...تشذگرد » یناود  قیدص  نیّدلا  لالج  دعسا  نبدّمحم  هماّلع  تشه : تسیب و  دص و  هن  لاس  رد  : » دیوگ سوردیع   - 2(1)
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یعرش مولع  رد  تفای و  يرترب  هیمکح  نونف  رد  مهن  نرق  زاغآ  رد  : » دیوگ رایخألا » ضور  هیشاح   » رد یساما  بوقعی  نبدّمحم   - 3
تـسا دلج  دـص  کی  کیدزن  شیاه  باتک  .تشون  قالخا  ملع  فوصت و  رد  ییاه  باتک  تفای و  رّحبت  تئارق  ثیدـح و  هقف و  زا 

رد يدشرم  دجـسم  رد  ثّدحم  یقیدص  دعـسأ  انالوم  شردـپ  زا  لقن  اب  هقف  ریـسفت و  ثیدـح و  یلقع و  یبدا و  ياه  شناد  رد  هک 
«. ...تسا هدش  هتشون  نورزاک ،

تفرگ و ارف  لاّقب  يویحم و  زا  ار  شناد  اه ، باتک  ّفلؤم  تالوقعم و  ماما  سراف ، نیمزرس  رد  مجع  دنمشناد  : » دیوگ یناکوش   - 4
ءاروام ناسارخ و  مور و  زا  يدارفا  و  دـنتخومآ ، وا  زا  ناماس  نآ  مدرم  تفای و  يرترب  یلقع  ياه  شناد  هژیو  هب  اـه  شناد  ماـمت  رد 

(1) ...دنرایسب » شنادرگاش  .دراد  یگرزب  هزاوآ ي  ترهش و  دندرک و  رفس  وا  يوس  هب  رهّنلا 

شیاه باتک  لقن 

یناسک يارب  تسا  راکشآ  يرما  نیا  دندرک و  لقن  دوخ  هتـسویپ  ياهدانـسا  اب  ار  یناود  نیّدلا  لالج  ياه  باتک  ّتنـس  لها  ياملع 
و دانـسإلا » هفرعمب  دادـمإلا   » و علّطتملا » هیافک   » و ممهلا » ظاقیإل  ممألا   » دـننام دـننک ؛ یم  هعجارم  اـه  هتـشر  نیا  ياـه  باـتک  هب  هک 

«. دراشلا رصح   » و رتافدلا » دانسإب  رباکألا  فاحتإ   » و هیناونشلا » دیناسألا  نم  الع  امیف  هّینسلا  رردلا  »

يدبیم تابثا   - 94

هراشا

« ملعلا هنیدم   » ثیدح يدبیم ، يدزی  نیّدلا  نیعم  نب  نیسح  نیّدلا  لامک  یضاق 
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ربمایپ نایب  سپس  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  يذمرت  حیحـص  زا  هک  اج  نآ  تسا  هدرک  قیقحت  تابثا و  ار 
رگید و  .تسا » نآ  ناـبز  یلع  متمکح و  يوزارت )  ) نازیم نم  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لـقن  یلازغ  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

(1) ...تسا .  هدروآ  مه  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  روهشم  ياه  تبقنم  ناشخرد و  لیاضف 

شلاح حرش 

.میا هدروآ  هیبشت » ثیدح   » دّلجم رد  لیصفت  هب  هک  دنا  هدرک  وا  زا  ییابیز  ياه  فیصوت  هدروآ و  ار  شلاح  حرش  گرزب  ياملع 

يراخب باّهولادبع  تابثا   - 95

هراشا

دنوادخ نخس  ریسفت  رد  .تسا  هدرک  تابثا  يرونالا » ، » شریسفت رد  ار  ثیدح  يراخب ، دمحا  نیّدلا  عیفر  نبدّمحم  نب  باهولادبع 
: تسا هتفگ   (2) یبْرُْقلا »  ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   » لاعتم

دّمحم ربدنوادخ  دورد  تسا ؛ تمایق  زور  ات  ناناملـسم  مامت  رب  تیبلا  لها  ّبح  ندوب  بجاو  نایب  يارب  هیآ  نیا  هدنناوخ ! يا  نادـب  »
: تسا هدش  تیاور  .داب  شنادناخو 

هدش بجاو  ام  رب  نانآ  یتسود  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  امـش  ناکیدزن  نیا  ادخ ! لوسر  يا  دش : هتفگ  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه 
« .ناشدنزرف ود  همطاف و  یلع و  دومرف : تسا ؟

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  رباج  زا  دـیوگ « : ناشیا  ياه  تلیـضف  زا  يا  هراپ  نایب  زا  سپ  هاگ  نآ 
دـنکن و يرای  ار  وا  یـسک  ره  تسا  روای  یب  تسا ، ناراک  هنگ  هدنـشُک ي  ناراـکوکین و  ریما  نیا  : » دومرف تفرگ و  ار  یلع  يوزاـب 

یسک ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف هدرک  دنلب  ار  ناشیادص  سپس  .دیامن » يرای  ار  وا  یـسک  ره  دوش  يرای 
« .تسا هدرک  تیاور  ار  نیا  یلزاغم  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ  ار  شناد 

دراو یلع  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  زا  اه  ثیدح  نیا  هدنناوخ ! يا  نادب  : » دیوگ نینچ  هدرک و  تیاور  ثیدح  دنچ  سپس 
« ...تسا هدش 
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شلاح حرش 

.« رایخألا 206 رابخا   » رد يولهد  قحلادبع  خیش   - 1

« یّطخ راربألا -  هرکذت   » رد ملاع  هام  دّمحم  دّیس   - 2

ریما دناوخ  تابثا   - 96

هراشا

: دیوگ رشبلا » دارفا  رابخا  یف  ریسلا  بیبح   » شباتک هبطخ ي  رد  تسا  روهشم  ریما » دناوخ   » هب هک  نیّدلا  مامه  نب  نیّدلا  ثایغ 

هدش هتشاد  یمارگ  هک  شا  نیشناج  شا و  شناد  ثراو  ّیـصو و  هژیو  هب  داب ، شنادناخ  رب  وا و  رب  شمالـس  دنوادخ و  تاولـص  »... 
هب تبسن  نوراه  هلزنم ي  هب  نم  هب  تبسن  وت   » تفارـش هب  تسا  هتفای  تفارـش  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » تشاد یمارگ  هب  تسا 

 .« ...بلاط یبا  نب  ّیلع  ناناملسم ، ماما  نانمؤمریما و  بئارغ ، اه و  یتفگش  رگنایامن  .یشاب » یم  یسوم 

ریسلا بیبح  باتک 

فورعم نیّدلا  مامه  نب  نیّدلا  ثایغ  زا  یسراف و  رشبلا ، دارفا  رابخا  یف  ریسلا  بیبح  باتک  : » تسا هدمآ  نونظلا » فشک   » باتک رد 
« ...ربتعم دنمشزرا و  ياه  باتک  زا  ...تسا  یگرزب  خیرات  هک  تسا  ریما » دناوخ   » هب

...دنا هدرک  دامتعا  نآ  رب  هفحت »  » باتک زا  ییاهاج  رد  يولهد  دوخ  و  ضفارملا »  » رد يروفنراهس  نیّدلا  ماسح  نوچ  ینادنمشناد  و 

یماش یحلاص  فسوی  نبدّمحم  تابثا   - 97

هراشا

نـسح هب  مکُح  هدرک و  تابثا  ار  ثیدـح  دابعلا » ریخ  هریـس  یف  داشرلا  يدـهلا و  لبـس   » باتک رد  یماش  یحلاص  فسوی  نبدّـمحم 
تیاور ًاعوفرم  نارگید  يذمرت و  ملعلا ؛ هنیدم  : » دیوگ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  مان  شخب  رد  تسا و  هداد  نآ  ندوب 

هک هنوگ  نامه  دشاب  یم  نسح  یثیدح  نیا ، هک  تسا  نیا  تقیقح  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دنا هدرک 
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« تکنلا  » و تاعوضوملا » بیذـهت   » شباـتک ود  رد  ثیدـح  نیا  هراـبرد ي  ار  نخـس  خیـش ، دـنا و  هتفگ  رجح  نبا  ییـالع و  ظـفاح 
« .تسا هدینارتسگ 

شلاح حرش 

، یماش دّمحم  خیـش  هیدّمحم ، ّتنـس  هب  کّسمتم  دـهاز  ملاع  حـلاص ، ردارب  تسا  نانآ  زا  : » دـیوگ راونالا » حـقاول   » رد ینارعـش   - 1
باتک رازه  زا  ار  نآ  هک  درک  فیلأت  ار  روهشم  هریسلا »  » دوب و تسد  هریچ  اه  شناد  رد  هک  حلاص  يدنمـشناد  هیتوقرب ، نیمز  نکاس 

هتسجن تقبس  نآ  رب  یـسک  وا  زا  شیپ  هک  تفرگ  راک  هب  ار  ینیون  شور  نآ  رد  دندروآ و  يور  نآ  نتـشون  هب  مدرم  .دروآ و  درگ 
« .دوب

و هاگآ ، هقث  هدیمهف ، رایسب  حلاص ، هماّلع ، ماما ، : » تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  وا  ناسحلا » تاریخلا   » باتک رد  یّکم  رجح  نبا   - 2
«. ...يرصم سپس  یقشمد  یماش  دّمحم  خیش  ریگ ، یپ  ظفاح 

ِباب رد  یماش  دّمحم  ناثّدحم ، ناقّقحم و  ِنیرترب  هماّلع ، ملاع ، ماما ، خیـش ، : » دیوگ لاقملا » یهتنم   » رد ناخ  نیّدـلاردص  یتفم   - 3
یم اعّدا  هک  یسک  ّدر  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامرورـس  ترایز  يارب  نتـسب  هنب  راب و  رفـس و  ندوب  عورـشم  ِلیلد 

« ...ترضح نآ  ترایز  رب  دیکأت  رب  تسا  هدش  عامجا  دیوگ : یم  تسا ، تیصعم  راک  نیا  دنک 

دابعلا ریخ  هریـس  یف  داشّرلا  يدـهلا و  لبـس   » مان هب  یباتک  رد  یطویـس  قیفر  یماش ، ِظفاح  هماـّلع ، : » دـیوگ ناـمز  نسح  يولوم   - 4
نادناخ رب  وا و  رب  دـنوادخ  دورد  هک  ربمایپ  هاگمارآ  ترایز  يارب  رفـس  ندوب  عورـشم  هرابرد  دـیوگ : ملـس »  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دوادوبا خیـش  و  یناکلمز ، نبا  نیّدلا  لامک  خیـش  و  یکبـس ، نیّدلا  یقت  خیـش  هلمج : زا  دنا ؛ هتـشون  باتک  يا  هّدـع  داب  شراوگرزب 

(1) .دنا » هتشون  شا  هراب  رد  يرگید  نایاوشیپ  هلمج و  نبا  تسا و  راصتنالا  باتک  وا  باتک  مان  هک  نامیلس 
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ینانک قاّرع  نبا  نسحلاوبا  نتسناد  نسح   - 98

هراشا

« اهباب ٌّیلع  همکحلاراد و  انأ  ثیدـح  : » تسا هتفگ  هدرک و  مکح  ثیدـح  ندوب  نسح  هب  یناـنک  قارع  نبدّـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
و هقفلا » هنیدم  انأ   » ظفل اب  و  بیطخ ) يدـع ، نبا  نابح ، نبا  ، یناربط هیودرم ، نبا  میعن ، یبا   ) طخ دـع ، بح ، بط ، رم ، عن ، هطب ، نبا 

نبا ظفاح  دـنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  يذـمرت  مکاح و  دـشاب و  یم  لوهجم  هدـش و  حرج  يدایز  هورگ  نآ  رد  و  ملعلا » هنیدـم  اـنأ   » زین
« تاـعوضوملا  » رد ار  نآ  هدرک و  تفلاـخم  يزوج  نبا  جرفلاوـبا  تسا و  هتـسناد  حیحـص  هدرک و  لـقن  ار  نآ  مکاـح  دـیوگ : رجح 

.تسا هدروآ 

نآ نایب  دتفا و  یمن  ورف  غورد  هب  دسر و  یمن  تحـص  هب  هک  دشاب  یم  نسح  عون  زا  ثیدح  نیا  ود و  ره  لوق  فالخ  رب  تقیقح  و 
(1) .تسا » هتسناد  نسح  ار  نآ  ییالع  نینچ  مه  تسا و  دامتعا  دروم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  یلو  دراد ؛ ینالوط  یثحب  هب  زاین 

شلاح حرش 

نارود رد  يوبن  هنیدـم ي  دنمـشناد  هماّلع  ظفاح ، ماـما ، نامداتـسا ، «: » هعیرـشلا هیزنت  رـصتخم   » هبطخ ي رد  يدنـس  هّللا  تمحر   - 1
« .قافآ رد  روهشم  قاّلخ ، ّیلو  قارع ، نب  دّمحم  نب  ّیلع  خیش  شدوخ ،

، مبای یهاگآ  روهشم  ناگرزب  زا  یهورگ  خیرات  رب  متفاین  تصرف  هک  تسا  یگرزب  رایسب  ترـسح  مبلق  رد  هک  نادب  : » سوردیع  - 2
، خیش شرسپ  ود  قارع و  نبدّمحم  خیش  قالطالا ، یلع  ناداتسا  داتـسا  دننام  هتـسجرب  نادنمـشناد  یمارگ و  يایلوا  زا  یهورگ  دننام 
دوـب و ملع  لـها  ناـگرزب  زا  وا  : » دـیوگ باـتک  ناـمه  رد  سوردـیع  نینچ  مه  (2) ...عفاّنلا » دـبع  لضاف ، ِخیـش  یلع و  هماـّلع  ماـما ،

يدادعت
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نارنخـس و  هرّونم ، هنیدـم ي  دنمـشناد  قارع  نبدّـمحم  نب  ّیلع  خیـش  : » یجونق ناـخ  نسح  قیّدـص   - 3(1) ...تسا » هتـشون  باتک 
دراد يدنمدوس  ياه  باتک  .دوب  يوقت  لمع و  شناد ، رد  شردپ  هتسیاش ي  نیشناج  وا  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  دجـسم 

ظاحل زا  تسا و  هدرک  هصالخ  ار  نآ  يدنـس  هّللاـهمحر  خیـش  شدرگاـش  هک  هعوضوملا » ثیداـحألا  نع  هعیرـشلا  هیزنت  : » هلمج زا 
(2) .تسا » تفاطل  تیاهن  رد  راصتخا 

یّکم رجح  نبا  نتسناد  نسح   - 99

هراشا

: تسا هداد  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  هب  مکُح  باتک  نیدنچ  رد  یّکم  یمتیه  رجح  نبدّمحم  نبدمحا  نیّدلا  باهش 

نبرباج زا  دـننک  یم  لقن  طسوالا »  » رد یناربط  راّزب و  مهن  : » دـیوگ مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  ياه  ثیدـح  رد  قعاوصلا »  » باتک رد 
: دومرف هک  دنا  هدرک  لقن  یلع  زا  مکاح  يذمرت و  و  رمع ، نبا  زا  يدع  نبا  و  ءافعضلا »  » رد یلیقع  مکاح و  یناربط و  و  هّللادبع ،

ار شناد  سک  ره  : » تسا یتـیاور  رد  و  .تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دوـمرف ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
.تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  دومرف : هک  تسا  یلع  زا  يذمرت  دزن  يرگید  تیاور  رد  و  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دـهاوخ 

...تسا نم  شناد  ِرد  یلع  دومرف : هک  تسا  يدع  نبا  دزن  يرگید  رد  و 

رد (3)و  .تشذگ » شا  هرابرد  نخـس  تسا و  نسح  یثیدح  نیا  هک  دنا  هدرک  تباث  هاگآ  رّخأتم  ثّدـحم  نارگـشهوژپ  زا  یـضعب  و 
رد  - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیامرف  ببس  هب  یلع  دننام  و  تسا ...« : هتفگ  هیزمهلا » هدیصقلا  حرـش  هّیکملا  حنملا   » باتک

اج نیا  زا  تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دنتسه  نآ  ندوب  یگتخاس  یعّدم  هک  یناسک  ياعّدا  فالخ  رب  نسح  ثیدح  نآ 
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« ...دشاب یم  یلع  زا  همه  ما ، هتفگ  ناتیارب  ریسفت  زا  هچ  نآ  مامت  تسا : هتفگ  ساّبع  نبا 

: تسا هتفگ  نینچ  مه  و 

و تسا ...  قفاوم  نآ  اب  ییالع  ظفاح  لوق  هک  مکاح  رظن  ربانب  تسا ، حیحـص  یثیدـح  تسا : رظن  راـهچ  ثیدـح  نیا  هراـبرد ي  »... 
: دیوگ هک  دراد  تقفاوم  رظن  نیا  رب  رجح  نبا  ظفاح  مالسالا ، خیش  تسا و  هنارگشهوژپ  يرظن  نیا  هک  تسا  نسح  یثیدح 

.دنتسه حیحص  لاجر  هیقب  تسا ، فیعض  نانآ  دزن  هک  يوره  مالّسلادبع  زج  نآ  لاجر 

.دش مامت 

.تفای نایاپ  دنا ؛ هتفگ  رایسب  نخس  يوره ، نیا  هرابرد ي  تسا : هتفگ  هتفرگ و  یشیپ  وا  رب  یئالع  ظفاح  شمالک ، نایاپ  ات  و 

هدرک قـیثوت  ار  وا  هک  هدرک  لـقن  نیعم  نب  ییحی  زا  مکاـح  تسا و  ضراـعت  ثیدـح ، نیا  رب  هعرز  یبا  يریگ  یپ  بلطم ، نیا  اـب  و 
: دیوگ هک  یتسناد  رجح  نبا  لوق  زا  هک  هنوگ  نامه  .تسا  حیحص  هب  کیدزن  نسح  ثیدح  نیا  هک  دش  تباث  سپ  .تسا 

.دنا هدرک  فیعضت  یضعب  قیثوت و  یخرب  ار  يوره  هکنیا  و  يوره ، زا  ریغ  دنتسه ؛ حیحص  نایوار  یگمه  نآ ، نایوار 

.دنا هدرک  فیعضت  ار  يوره  هک  یناسک  يأر  رب  انب  تسا ، فیعض  ثیدح  نیا  و 

همه ي وا ، ریغ  نازیم و  رد  یبهذ  دـنرظن و  نیا  رب  يزوج  نبا  ینیوزق و  دـننام  ناظفاح  ناـیاوشیپ  زا  يرایـسب  هک  تسا  یگتخاـس  و 
.دنا هتسناد  لطاب  ار  نآ  قرط 

هتـسناد ما  هدروآ  هچ  نآ  زا  هک  هنوگ  نامه  دـنا ؛ هدرک  يرایـسب  يراگنا  لهـس  نکیل -  دنتـسه  راوگرزب  ینایاوشیپ  دـنچره  نانیا  و 
، تسا فالتخا  نآ  رد  هک  یکی  زج  شلاجر  همه ي  هک  دش  نشور  هکنیا  اب  دنا  هداد  نآ  ندوب  یگتخاس »  » هب مکح  هنوگچ  و  دـش ،

یضعب هب  طوبرم  رظن  نیا  هک  درک  لیوأت  دنتسه ، نآ  ندوب  یگتخاس »  » هب لئاق  هک  ار  نانآ  نخـس  دیاب  یم  دنتـسه و  حیحـص  لاجر 
.تسا همه  هن  نآ و  ياه  لقن  زا 

وکین هچ  ناظفاح  زا  یکی  درادن ، ندینش  شزرا  هک  دنا  هتفگ  ییاهزیچ  شا  هرابرد  هک  ثیدح  نایوار  زا  یکی  هیواعموبا ، هرابرد ي 
.تسا هدرک  لقن  شمعا  زا  ار  ثیدـح  هک  تسا  یـسک  اـهنت  تسا و  ناـظفاح  گرزب و  ناداتـسا  زا  راد ، تناـما  هقث ، وا  تسا : هتفگ 

سپ
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« ...دشاب هدومرف  یلع  قح  رد  ینخس  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یلاحم  رما  هچ  نیا  و  دوش ؟ یم  هچ 

عامجا هب  وا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  وا ، اب  ندـیگنج  یلع و  رب  وا  شروش  مشـش : : » دـیوگ هیواعم  زا  عاـفد  رد  ناـنجلا » ریهطت   » باـتک رد  و 
ثیدح نیا  هک  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » نسح ثیدـح  صن  ساسا  رب  دوب  ملعا  لدـعا و  لضفا و  قح و  ماما  دـقع ، لح و  لها 

.دنا هدرب  نآ  قلطم  نسُح  ای  تحـص  ای  ندوب  یگتخاس  هب  نامگ  هک  یناسک  رظن  فالخ  رب  تسا  نسح  نآ ، قرط  يرایـسب  رطاخ  هب 
: دنا هتفگ  مه  ناظفاح  نایاوشیپ 

ساّبع نبا  : » دیوگ (1) ...تسا ».  هدـش  دراو  یلع  هرابرد ي  هک  ایازم  بقانم و  لیاضف و  نیا  تسا  هدیـسرن  نارای  زا  کی  چـیه  يارب 
هاگآ ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  نآ -  عوقو  یبیغ و  ثیدح  زا  یلع  ندادربخ  ینعی  نیا -  و  تفگ :

هیلع و هللا  یلص  ترضح  نآ  هک  هنوگ  نامه  داد  یم  ربخ  نآ  زا  یلع  سپ  هدنیآ - ) ثداوح   ) اه ییوگ  بیغ  هب  ینعی  تخاس -  یم 
هراب نیا  رد  و  دوب ، دـهاوخن  قداص  زج  دـشاب  دنتـسم  قداص  ياهربخ  هب  شیاهربخ  هک  یـسک  دوب و  هتخاس  هاـگآ  ار  وا  ملـس  هلآ و 

اذل دندوب و  هدومرف  املع  یبیغ  ياهشناد  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  هچ  نآ  هب  دشاب  یم  یلع  يارب  ییالاو  رایسب  تبقنم 
«. دوب يولع  ّرس  نیماو  يوبن  شنادرهش  باب  وا 

رمع هیاپ و  رکبوبا  مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش : هدیـسرپ  یلع  زا  تسا « : هدمآ  شیاهاوتف »  » رد و 
؟ ریخ ای  تسا  حیحص  ثیدح  نیا  ایآ  تسا ، نآ  رد  یلع  فقس و  نامثع  اهراوید و 

هدرک تیاور  ًاعوفرم  دوعسم  نبا  زا  دانسا  نودب  شدنزرف  وا  زا  يوریپ  هب  و  سودرفلا » دنسم   » ّفلؤم ار  ثیدح  نیا  داد : خساپ  نینچ 
یم فیعض  مه  نیا  هک  تسا » رد  نآ  هقلح ي  هیواعم  نآ و  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم   » ثیدح دننام  تسا ، فیعـض  یثیدح  دنا و 

.دشاب

هکلب تسا ؛ نسح  یثیدح  تسا ،» نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم   » ثیدح اّما  و 

ص:228
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تسا و هتخانشان )  ) رکنم دیوگ : هک  يذمرت  نخس  و  درادن ، یحیحص  هجو  دیوگ : هک  يراخب  نخس  .تسا و  حیحـص  دیوگ : مکاح 
یبهذ هدرک و  دای  تاعوضوملا »  » رد ار  نآ  يزوج  نبا  دنچره  .دشاب و  یم  ضارتعا  دروم  تسا ، غورد  دـیوگ : هک  نیعم  نبا  نخس 

(1) ...دنا ».  هدومن  يوریپ  وا  زا  نارگید  و 

شلاح حرش 

« رایخألا تاقبط  یف  راونألا  حقاول   » رد ینارعش   - 1

«212 - 211 ءابلألا / هناحیر   » رد یجافخلا   - 2

«298 - 287 رفاسلا /  رونلا   » رد سوردیع   - 3

« هیعفاشلا تاقبط  یف  هّیهبلا  هفحتلا   » رد يواقرش   - 4

« هاکشملا حرش  یف  هاقرملا   » رد يراق   - 5

« هنسلاب تبث  ام   » رد يولهد  قحلادبع   - 6

« علطتملا هیافک   » رد یّکم  ناّهد   - 7

« دانسالا ّولع  یف  دادمالا   » رد يرصب  ملاس  نبا   - 8

« هیناونشلا دیناسألا  یف  هّینسلا  رردلا   » رد یناونش   - 9

« ثیدحلا لوصا  هلاسر   » رد يولهد   - 10

«109 علاطلا 1 /  ردبلا   » باتک رد  هکنانچ  تسا ؛ هتـشون  یباتک  یمتیه  رجح  نبا  شداتـسا  لئاضف  رد  یهکاف  دـمحا  نبرداقلادـبع  و 
.تسا هدمآ  شلاح  حرش  نمض 

يدنه یقّتم  تیاور   - 100

هراشا

: دیوگ یقّتم »  » هب روهشم  نیّدلا  ماسح  نب  ّیلع 

نبا یلیقع ،  ) ك بط ، دـع ، قـع ، .دـیایب » رد  نآ  دزن  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  » 
(2) .رباج » زا  ك  دع ، ساّبع ، نبا  زا  مکاح ) یناربط ، يدع ،
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.یّکم رجح  نبا  يواتف  ( . 1 - 1
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.یلع زا  هفرعملا »  » رد میعنوبا  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  » 

یقّتم (1)و  .ساـّبع » نبا  زا  بط  .دـیایب » نآ  دزن  نآ  رد  زا  دـیاب  دـهاوخ ، ار  ملع  سک  ره  تـسا ، نآ  رد  یلع  مـشناد و  رهـش  نـم  » 
زا کیرـش  زا  یمور  رمع  نبدّـمحم  زا  يرـس  یـسوم  نب  لیعامـسا  ار  ام  درک  ثیدـح  دـنیوگ : مه  اـب  ریرج  نبا  يذـمرت و  : » دـیوگ

متمکح هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  یلع  زا  یحبانص  زا  هلفغ  نبدیوس  زا  لیهک  نبهملس 
رکنم ثیدـح  نیا  رگید : يا  هخـسن  رد  دـشاب و  یم  بیرغ  یثیدـح  نیا  دـیوگ : يذـمرت  ءایلوالا ».) هیلح   ) لح .تسا  نآ  رد  یلع  و 
تاقث زا  کی  چیه  زا  ثیدح  نیا  .دنا و  هدربن  مان  نآ  رد  ار  یحبانـص  دننک و  یم  تیاور  کیرـش  زا  ار  ثیدح  نیا  یـضعب  تسا و 

.تسا هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  باب  نیا  رد  تسا و  هدشن  هتخانش  کیرش  زج 

.تفای نایاپ 

هکنیا یکی  ّتلع ؛ ود  هب  دـشاب  میقـس  حیحـصان و  نارگید  بهذـم  رب  تسا  بجاو  تسا و  حیحـص  ربخ  نیا  دنـس  دـیوگ : ریرج  نبا 
نبهملس هکنیا  رگید  دوش و  یمن  هتخانش  شیارب  یلقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یلع  زا  قیرط  نیا  زا  زج  هک  تسا  يربخ 

.دوش یمن  تباث  یتّجح  وا  لقن  اب  هک  تسا  یناسک  زا  نانآ  دزن  لیهک 

يرازف میهاربا  نبدّمحم  ار  ام  درک  ثیدح  دنا : هدرک  تقفاوم  مه  وا  ریغ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ربخ  نیا  رد  یلع  اب  و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  ساـّبع  نبا  زا  دـهاجم  زا  شمعا  زا  هیواـعم  زا  يوره  حـلاص  نب  مالّـسلادبع  زا 

 - يزار یـسوم  نب  میهاربا  .دوش » دراو  نآ  رد  زا  دیاب  دـهاوخ ، ار  رهـش  نآ  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف
ار داتسا  نیا  .درک  لقن  ام  يارب  ار  نآ  دننام  شدانساب  هیواعموبا  زا  تسین  اّرف  نامه  وا  هک 
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.تفای نایاپ  ریرج  نبا  مالک  .ما  هدینشن  وا  زا  یثیدح  نیا  زا  ریغ  مسانش و  یمن 

هتفگ هدرک و  لـقن  ار  ساـّبع  نبا  ثیدـح  مکاـح  و  تسا ، هدروآ  تاـعوضوملا »  » رد ار  ساـّبع  نبا  یلع و  ثیدـح  مه  يزوـج  نبا 
، دـش لاؤس  ساّبع  نبا  ثیدـح  هرابرد ي  نیعم  نب  ییحی  زا  هک  هدرک  تیاور  شخیراـت  رد  بیطخ  .تسا  حیحـص  نآ  دانـسا  تسا :

یبهذ دیوگ : ییالع  نیّدلا  حالـص  ظفاح ، .تسا و  یگتخاس  دیوگ : ساّبع  نبا  ثیدح  دروم  رد  يدع  نبا  .تسا و  حیحـص  تفگ :
زج دنا  هدرواین  دروم  نیا  رد  يا  هدـننک  شنزرـس  ّتلع  یلو  دـنا ، هدـش  لئاق  ثیدـح  نیا  ندوب  لطاب  هب  نارگید  و  نازیملا »  » رد مه 

.دنا هدرک  ار  نآ  ندوب  یگتخاس »  » ياعّدا یلیلد  چیه  یب  هکنیا 

تـسا نیا  شتلاح ، نیرت  مک  دراد و  يرایـسب  ياه  لقن  ثیدح  نیا  مکاح  كردتـسم  رد  دـیوگ : نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  ظفاح 
كردتـسملا رد  مکاح  ار  ثیدـح  نیا  دـیوگ : يوتف  رد  وا  .دوش  قالطا  نآ  رب  یگتخاس »  » هک تسین  هتـسیاش  سپ  .دراد  یلـصا  هک 

غورد هتفگ  هدروآ و  تاـعوضوملا »  » رد ار  نآ  هدرک و  تفلاـخم  وا  اـب  يزوـج  نبا  .دـشاب و  یم  حیحـص  تسا  هـتفگ  هدرک و  لـقن 
.تسا

نایب دتفا و  یمن  ورف  غورد  هب  دسر و  یمن  تحـص  هب  هک  تسا  نسح  عون  زا  ثیدح  و  تسا ، نانآ  لوق  ود  ره  فالخ  رب  تقیقح  و 
.تفای نایاپ  .تسا  هراب  نیا  رد  دامتعا  دروم  رظن  نیا  یلو  تسا ، ینالوط  بلطم  نیا 

و راثآلا » بیذهت   » رد ار  یلع  ثیدـح  ریرج  نبا  ندرمـش  حیحـص  هکنیا  ات  مدرک  یم  نایب  باوج  رد  ار  خـساپ  نیا  ینالوط  یتّدـم  و 
زا ار  ثیدـح  نیا  هک  متفرگ  یعطق  میمـصت  متـساوخ و  ریخ  دـنوادخ  زا  سپ  .مدـید  ار  ساّبع  نبا  ثیدـح  مکاح  ندرمـش  حـیحص 

(1) .ملعا » هّللا  .مربب و  الاب  حیحص  هبترم ي  هب  نسح  هجرد ي 

شلاح حرش 

: هلمج زا  دنا ؛ هدروآ  ار  وا  يالاو  ماقم  یگبترمدنلب و  ياه  هناشن  یقّتم و  لاح  حرش  یهورگ 

«245 رایخألا /  رابخا   » رد يولهد  قحلادبع   - 1

«315 رفاسلا /  رونلا   » رد ینمی  سوردیع   - 2

«43 ناجرملا /  هحبس   » رد دازآ  یلع  مالغ   - 3
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« علّطتملا هیافک   » رد یّکم  ناّهد  نیّدلا  جات   - 4

«1518 نونظلا 2 /  فشک   » رد هفیلخ  یجاح   - 5

« مولعلا دجبا   » رد ناخ  نسح  قیدص   - 6

فاحتإ  » مان هب  يرداق  یقتم  باهولادبع  خیـش  باتک  و  یقّتملا » بقانم  یف  یقنلا  لوقلا   » مان هب  یهکاف  رداقلادـبع  خیـش  باتک  رد  و 
.تسا هدمآ  وا  لاح  حرش  « یقّتملا یلع  خیشلا  لضف  یف  یقتلا 

یعفاش یباّصو  تیاور   - 101

: تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  ثیدح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  باتک  رد  یعفاش  ینمی  یباصو  هللادبع  نب  میهاربا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  و  مالسلا ،...  هیلع  وا  شناد  تلیضف  رد  مهن ، باب  » 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : ساّبع  نبا  دیوگ « : (1) .تسا » هدرک  لقن  ار  نآ  هفرعملا »  » رد میعنوبا  .اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  »

رد مکاــح  .دــیایب » رَد  نآ  دزن  دــیاب  دــهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تـسا ، نآ  رد  یلع  مـشناد و  رهــش  نـم  : » دوـمرف ملــس  هـلآ و  و 
(2) .دنا » هدرک  لقن  ار  نآ  قفّتملا » قرتفملا و   » رد بیطخ  و  كردتسملا » »

ینتف رهاطدّمحم  نتسناد  نسح   - 102

هراشا

.منک یم  لقن  رباج  ساّبع و  نبا  یلع و  ثیدح  زا  ار  نآ  .اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دیوگ ینتف  رهاط  دّمحم 

یم نسح »  » هجرد هب  شیاه  لقن  تسا و  هدرک  شنزرس  يریگ و  یپ  ثیدح ، ندوب  یگتخاس  رب  ار  يزوج  نبا  مکح  ییالع  میوگ :
.دشاب یگتخاس  هکنیا  هب  دسر  هچ  دوب  دهاوخن  فیعض  سپ  دسر ،

ص:232

.یّطخ ءافلخلا -  هعبرألا  لضف  یف  ءافتکالا  ( . 1 - 1
.یلبق كردم  ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 313 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_232_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_232_2
http://www.ghaemiyeh.com


تقیقح تسا و  هدرمش  غورد »  » ار ثیدح  هدرک و  تفلاخم  وا  اب  يزوج  نبا  هتسناد و  حیحص  ار  نآ  مکاح  تسا : هتفگ  رجح  نبا  و 
دهد مکح  شندوب  غورد  هب  سک  ره  : » دیوگ (1)و  .غورد » هن  حیحص و  هن  دشاب  یمَسَح  ثیدح  نیا  تسا ، ود  ره  نخس  فالخ  رب 

(2) .تسا » هدرک  اطخ 

شلاح حرش 

هب بّقلم  رهاطدّمحم  نیّدلا  لامج  هماّلع  حلاص  درم  نآ  دیسر  تداهش  هب  لاس  نیا  رد  : » دیوگ لاس 986  ثداوح  رد  سوردیع   - 1
نیا شتّلع  لتاق و  رایسب  هّیودهم  هدنهد و  مانـشد  رایـسب  ياه  یـضفار  هقرف ي  زا  ناراذگ  تعدب  تسد  هب  يدنه » نیثّدحملا  کلم  »
اهر ار  دوخ  داـحلا  یهار و  مگ  دـندرگرب و  قح  هار  هب  هک  تساوخ  یم  درک و  یم  هرظاـنم  تسج و  یم  يرود  ناـنآ  زا  وا  هک  دوـب 

دـش و زوریپ  نانآ  رب  يدّدـعتم  ياه  تسـشن  رد  دـش و  عقاو  نانآ  نایم  يرایـسب  ياه  قاـّفتا  دوب و  وا  یگـشیمه  شور  نیا  دـننک و 
ّدر و رب  درک و  لطاب  تسکـش و  ار  نانآ  ياه  تّجح  دنار و  بقع  درک و  راکـشآ  ار  ناشیا  ییوگ  هوای  رهاظ و  ار  نانآ  ياه  یتشز 
زا نانآ  یهار  مگ  راوتـسا و  شور  نید و  زا  ناشجورخ  رب  تفگ و  نخـس  ناشرفک  رد  هک  ییاج  ات  درک ، رایـسب  شالت  نانآ  يرود 

نیا زا  .دومن و  هنیمز  نیا  رد  رایـسب  شالت  دش و  تشز  بهذم  نیا  لماک  ندرب  نیب  زا  راتـساوخ  دوخ  درک و  دیکأت  میقتـسم  طارص 
و ال دنتشُک ، ار  وا  فده  نآ  هب  ندیسر  زا  شیپ  يرگ و  هلیح  اب  سپ  دوب ، نامز  نآ  هاشداپ  هب  ندش  کیدزن  ندیـسر و  ناهاوخ  هار 

.هّللابّالإ هّوق  لوح و ال 

هدید یقتم  خیش  هک  يا  هدش  دای  يایؤر  رد  دومرف ، هراشا  وا  يرترب  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  و 
...دوب اوشیپ  شناد  رد  یشیدنا  فرژ  يراگزیهرپ و  حالص و  هار  رد  وا  و  وا ، يارب  ییالاو  تبقنم  نینچ  تسا ، هدنسب  وت  يارب  دوب و 

(3) .« 
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رازگ تمدخ  ینتف ، رهاط  دّـمحم  خیـش  نامیالوم  : » دـیوگ دازآ  یلع  مالغ  .تشذگ (1)3 -  هک  نامه  دـننام  يولهد  قحلادـبع   - 2
شناد رد  دیوگ ...« : یجونق  ناخ  نسح  قیدص   - 4(2) .دوب » هدش  يراذگ  هیاپ  ياه  ّتنـس  هدنهد ي  يرای  سّدقم و  ياه  ثیدح 

یلع هژیو  هب  درک  تاـقالم  ار  اـج  نآ  ناداتـسا  نادنمـشناد و  درک و  رفـس  نیفیرـش  نیمرح  هب  دـش و  دمآرـس  یبدا  یثیدـح و  ياـه 
، مدروآ ءالبنلا » فاحتا   » باتک رد  ار  نآ  نم  تسا و  هدروآ  رایخألا » رابخا   » رد ار  شلاـح  حرـش  يولهد  قحلادـبع  خیـش  ...یقتم و 

(3) ...متشاگن ».  لقتسم  يا  هوزج  رد  ار  وا  لاح  حرش  نینچ  مه 

يزاریش مودخم  ازریم  تیاور   - 103

.تسا هدروآ  ار  ثیدح  ضفاورلا » ضقاون   » باتک رد  يزاریـش ، سپـس  یناگرگ و  مودخم  ازریم  هب  روهـشم  نیّدلا ، نیعم  نب  ساّبع 
هدروآ ار  مالـسلا  هیلع  وا  ياه  تبقنم  اه و  تلیـضف  ياه  ثیدح  زا  يدادعت  بلاط » یبا  نب  ّیلع  لیاضف  رد   » ناونع اب  مود  لصف  رد 

: تسا هتفگ  و 

« .تسا هدرک  لقن  ار  نآ  يذمرت  .اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلع : زا  » 

ینمی سوردیع  تیاور   - 104

هراشا

نینچ هدرک و  تیاور  ار  ملعلاهنیدم  ثیدح  ینمی  سوردیع  هّللادبع  نب  خیش 

ص:234

.268 رایخألا /  رابخا  ( . 1 - 1
.44 - 43 ناجرملا / هحبس  ( . 2 - 2

.895 مولعلادجبا /  ( . 3 - 3
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: دیوگ

يذـمرت و و  رمع ، نبا  زا  يدـع  نبا  و  ءافعـضلا »  » رد یلیقع  مکاح و  یناربط و  و  هّللادـبع ، نبرباـج  زا  طـسوألا »  » رد یناربط  رازب و  »
: تفگ هک  دنا  هدرک  لقن  یلع  زا  مکاح 

ار شناد  سک  ره  : » تسا یتـیاور  رد  و  .تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دوـمرف ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
نبا زا  يرگید  رد  و  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » تسا یلع  زا  يرگید  تیاور  رد  و  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ،

: هتفگ هتسناد و  وکین  ار  نآ  هدرک و  رکذ  ار  یسلدنا  رباج  نبا  هدیـصق ي  سوردیع  نینچ  مه  (1) .تسا » نم  شناد  ِرد  یلع  : » يدع
هلوسر فیس  ناک  ًاّیلع  ّنإ  و  تسا : هتفگ  شوخ  یسلدنا  رباج  نبا 

ص:235

.یّطخ يوفطصملا  ّرّسلا  يوبنلا و  دقعلا  ( . 1 - 1
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امهالح ریخ  دهزلا  ّیلح  اتابف و 

هنیدم  » ثیدـح شیاه  تیب  زا  یکی  رد  هک  تسا  هدروآ  ار  فاقـس  نامحّرلادـبع  نبرکبوبا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  هدیـصق ي  نینچ  مه 
بّذهملا (1) كاذب  مرکا  یلعلا  یلع  هلح  مرکا  ملعلا  باب  ّرس  نم  و  تسا : هدروآرد  مظن  هب  ار  ملعلا »

ص:236

.كردم نامه  ( . 2 - 1
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شلاح حرش 

: تسا نینچ  شا  هصالخ  هک  تسا  هدروآ  وا  زا  ینالوط  لاح  حرش  سوردیع  خیش  نبرداقلادبع   - 1

هّللادـبع نب  خیـش  هّللاب  فراـع  بطق  روهـشم ، دمآرـس  گرزب و  داتـسا  دون ، دـص و  هن  لاـس  ناـضمر  مجنپ  تسیب و  هبنـش  بش  رد  »
دص و هن  لاس  رد  شّدلوت  دراد و  دوجو  نآ  رب  یگرزب  دبنگ  دش و  نفد  شا  هناخ  طایح  رد  تشذـگرد و  دابآدـمحا  رد  سوردـیع 

دومرف ماهلا  شا  هداوناخ  هب  دنوادخ  دنراد و  قاّفتا  نآ  رب  شنامز  مه  يافرع  هک  دش  شیوخ  نارود  ِداتسا  ادخ  رکش  ...دوب و  هدزون 
راکوکین هیقف  يرصم و  یمتیه  رجح  نبا  نیّدلا  باهش  ظفاح ، مالسالا  خیـش  شناداتـسا ، زا  و  دندیمان ...  خیـش »  » ار وا  شیپ  شیپ  و 

هماّلع اب  .تفرگ و  هزاجا  مه  رگید  يدایز  دادعت  زا  دراد و  هزاجا  نانآ  ود  ره  زا  هک  تسا  یمرـضح  ریـشقاب  دمحا  نب  هّللادبع  هماّلع 
ياج .تسا و  يوفطـصملا » رـسلا  يوبنلا و  دقعلا   » شیاه باتک  زا  .تسا و  دایز  رایـسب  شیاه  هدـناوخ  .درک و  تاقالم  دـیبزب  عبید 

2(1) ...دنا » هتشون  شا  هرابرد  یـصاصتخا  ياه  باتک  نادنمـشناد  زا  نت  دنچ  یلو  تسین ، اج  نیا  شیاه  تمارک  اه و  تبقنم  نایب 
تقیقح يایرد  هدنشخب ، رورس و  مامه ، سردایرف  ماما ، خیش ، : » دنک یم  شفـصو  نینچ  وا  باتک  زا  لقن  ماگنه  يرداق  یناخیـش  - 

(2) .ینیسح » فیرش  الاو ، هناگی ، دامتعا ، دروم  دّیس  فراعم ، اه و 

يزاریش ثّدحم  نیّدلا  لامج  تیاور   - 105

هراشا

: دیوگ ثّدحم  نیّدلا  لامج  هب  فورعم  يزاریش  هّللا  لضف  نب  هّللا  ءاطع  نیّدلا  لامج 

 - مشناد رهش  نم  : » دومرف هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ساّبع  نب  هّللادبع  هّللادبع و  نبرباج  زا  مهدزناش  ثیدح  » 
ره تسا ، نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  یتیاور : رد  و 

ص:237

.372 رفاسلا /  رونلا  ( . 1 - 1
.یّطخ يوسلا  طارصلا  ( . 2 - 2
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: تسا هدروآ  نینچ  شباتک ، همّدقم ي  رد  يزاریش  ثّدحم  (1)و  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک 

شلاوحا دنوادخ  هک  ینیسح » ثّدحم  نیّدلا  لامج   » هب روهـشم  هّللا ، لضف  نب  هّللاءاطع  زاین ، یب  دنوادخ  هب  دنمزاین  هدنب ي  دعب ، «و 
ناراـکزیهرپ و ماـما  نینمؤملاریما و  بقاـنم  رد  ثیدـح  لـهچ  نیا  دـیوگ : دروآرب ، ار  شیاـهوزرآ  شا  هدرتـسگ  مرک  هب  وکین و  ار 
هدـنهد ي يرارف  اـه و  تب  هدننکـش ي  نیقی ، قـح و  ياـه  هار  هدـننک ي  ناـیب  نیقیّدـص و  ءاـیلوا و  رادمدرـس  ناناملـسم و  گرزب 
يردارب و يراوگرزب  هب  هتفای  صاصتخا  زیتس ، گنج و  نادیم  زات  هّکی  داد ، هقدـص  بارحم  رد  ار  شرتشگنا  هک  یـسک  نآ  بازحا ،
یحو و وا  یگدـیزگرب  لضف و  هب  و  هتـشگ ، مولعم  صّخـشم و  وا  يارب  شناد  رهـش  تمکح و  هناخ ي  ِرد  ناونع  هک  یگدـیزگرب ،

« ...دمآرد نخس  هب  باتک 

.تسا هدرک  فیصوت  ییاه  ترابع  نینچ  هب  ار  راوگرزب  نآ  ابعلا » لآ  بقانم  نم  ءاّبحالا  هفحت   » شرگید باتک  ردص  رد  نینچ  مه 

...تسا هدرک  تباث  ار  ثیدح  ناشیا ، یملع  هاگیاج  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ماقم  نایب  ماگنه  زین  بابحألا » هضور   » باتک رد  و 

بابحألاهضور

رد ریگارف  یترهش  هک  تسا  هریس  خیرات و  رد  روهشم  ياه  باتک  زا  باحصألا » لآلا و  یبنلا و  هریـس  یف  بابحألا  هضور   » وا باتک 
: هلمج زا  دنا ؛ هدرک  دانتسا  شیاه  تیاور  هب  هدومن و  شرابتعا  هب  حیرصت  هدرک و  دامتعا  نآ  رب  ناخّروم  دراد و  قافآ 

ردپ هّللا ، ّیلو  هاش  و  هّوبنلا » جرادم   » رد يولهد  قحلادبع  و  سیمخلا »  » رد يرکب  راید  و  ریـسلا » بیبح   » رد ریمادـناوخ  نیّدـلا  ثایغ 
.تسا (2) هدرک  دای  نآ  زا  نونظلا » فشک   » باتک رد  هفیلخ  یجاح  نینچ  مه  و  افخلا » هلازإ   » رد يولهد ،

ص:238

.یّطخ نینمؤملاریما  لئاضف  یف  نیعبرألا  ( . 1 - 1
.922 نونظلا 1 /  فشک  ( . 2 - 2
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يدنقرمس موصعم  دّمحم  همصعلاوبا  تابثا   - 106

؛ تسا هدرک  جاجتحا  نآ  هب  تابثا و  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدح هعبرألا » لوصفلا   » هلاسر ي رد  يدنقرمس  اباب  موصعمدّمحم  همصعلاوبا 
: دیوگ كدف  بصغ  نایرج  هب  خساپ  رد  مود ، لصف  رد  هک  ییاج 

رب تداهـش  نآ  شریذـپ  تسا ، هدـش  هتفگ  نآ ، هب  تبـسن  ریما  نداد  تداهـش  هرابرد ي  هچ  نآ  یتسرد  هب  ندـش  میلـست  زا  دـعب  «و 
نیا ندوب  غورد  ياه  لیلد  زا  دوخ  نیا  و  دراد ، نآ  نتفریذـپن  رد  تحارـص  هرّهطم  تعیرـش  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  تسین ، مزال  یـضاق 

رب ناـشیا ، هب  اـهباب » ٌیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   » تفارـش صاـصتخا  اـب  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دوش  یمن  رّوصت  نوچ  تسا ، تیاور 
« .نینسح تداهش  تسا  لیبق  نیا  زا  دنک و  مادقا  یتداهش  نینچ 

يراق یلع  تیاور   - 107

هراشا

یبا نب  ّیلع  مث  : » هدنـسیون ترابع  نیا  حرـش  رد  ربکألا » هقفلا  حرـش   » باتک رد  يراـق »  » هب فورعم  يوره  دّـمحم  ناطلـس  نب  ّیلع 
: دسیون یم  نینچ  بلاط ،»

يومعرـسپ ارهز و  همطاف ي  رـسمه  یـضترم  وا  و  یمـشاه ، یـشیرق  یـصق  نب  فانمدـبع  نب  مشاـه  نب  بلّطملادـبع  دـنزرف  ینعی  »
تلیضف دنتشگزاب  شیاوتف  هب  نآ  رد  دندیسرپ و  وا  زا  هباحص  ناگرزب  هک  یتالکشم  تسا و  هجرد  نیرتالاب  رد  دنمشناد  یفطصم و 
شیامرف و  .تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف هک  درک  قّقحم  ار  مالسلا  هیلع  وا  نخـس  هک  تسا  يروهـشم  رایـسب و  ياه 

: تسا هتفگ  هاقرملا »  » باتک رد  (1)و  .تسا » یلع  امش  نیرترواد   : » مالسلا هیلع  ناشیا 

تیاور ساّبع  نبا  ثیدـح  زا  شکردتـسم  باتک  زا  بقاـنم  رد  مکاـح  ار  تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم   » ثیدـح هک  نادـب  »
ینامدرم هچ  هتفگ : هعرزوبا  تسا و  یگتخاس  ثیدـح  نیا  هکلب  تسا : هتفگ  وا  لابند  هب  یبهذ  تسا و  حیحـص  تسا : هتفگ  هدرک و 

متاحوبا و درادن و  یلصا  هتفگ : نیعم  نب  ییحی  دندش و  حضتفم  نآ  رد  هک 

ص:239

.113 ربکألا /  هقفلا  حرش  ( . 1 - 1
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: هتفگ هدرک و  تیاور  ار  نآ  عماجلا »  » باـتک بقاـنم  رد  يذـمرت  تسا ، تباـث  هتفگ : ینطقراد  .دـنا  هتفگ  نینچ  زین  دیعـس  نب  ییحی 
قیقد نبا  تسا و  هدروآ  تاعوضوملا »  » رد ار  نآ  مه  يزوج  نبا  .درادن  یحیحص  هجو  هتفگ : مه  يراخب  تسا و  رکنم  هتخانـشان و 

.تسا لطاب  هک  هدش  هتفگ  دنا و  هدرکن  تابثا  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : دیعلا 

هب دـسر  هچ  فیعـض ، هن  حیحـص و  هن  تسا ، نسح  شیاه  لقن  رابتعا  هب  هک  تسا  نآ  تسرد  هتفگ : ییالع  دیعـسوبا  ظـفاح ، نکیل 
.تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  یشکرز  دشاب ، یگتخاس  هک  نیا 

نآ یگتخاس  هن  هتفگ و  مکاح  هک  هنوگ  نآ  حیحص  هن  تسا  نسح  ثیدح  نیا  تفگ : دندیسرپ ، نآ  هرابرد ي  ینالقـسع  ظفاح  زا 
.مداد طسب  تاعوضوملا  یلع  یتلا  تابقعتلا  باتک  رد  ار  ینالقسع  ییالع و  نخس  هتفگ : یطویس  .تسا  هتفگ  يزوج  نبا  هک  هنوگ 

(1)

شلاح حرش 

نارود هناـگی ي  شناد ، ناـیاوشیپ  زا  یکی  هّکم و  نکاـس  یفنح ،» يراـق   » هب فورعم  يوره  ناطلـس  دّـمحم  نـب  ّیلع  : » یّبـحم  - 1
...تسا هدنسب  شفصو ، رد  ییوگ  هدایز  زا  شترهش ، دوب و  اه  ترابع  حیقنت  قیقحت و  رد  ناشخرد  هدیقع ي  اب  شیوخ ،

 - 2(2) ...تسا ».  ییـالاو  ياـه  تلیـضف  لـماش  هک  تشون  يرایـسب  فیطل  ياـه  باـتک  دـش ، ریگارف  شا  هزاوآ  روهـشم و  شماـن 
ناگرزب و زا  یکی  يوبن ، ّتنـس  زا  یهاگآ  رد  دمآرـس  یلقن و  یلقع و  ياه  شناد  عماج  دـیوگ : شفـصو  رد  یماـصع  : » یناـکوش
شنارای و یعفاش و  هژیو  هب  نایاوشیپ  رب  ضارتعا  اب  تفرگ  رارق  شیاـمزآ  دروم  وا  یلو  دـیوگ  سپـس  ییاـناد -  ظـفح و  ناروهـشم 

رون شیاه  باـتک  رب  هک  ینیب  یم  اذـل  .دـناد و  یم  زئاـج  ار  زاـمن  رد  تسد  نتـشاذگ  زاـب  ارچ  هک  سنا  نب  کـلام  رب  درک  ضارتعا 
.تفای نایاپ  .دنا  هدرک  یهن  اه  نآ  هعلاطم ي  زا  ایلوا  املع و  زا  يرایسب  اذل  تسین ، شناد 
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حیحـص ياـه  لـیلد  اـب  هک  ار  هچ  نآ  دـنک  ناـیب  نشور و  هک  تسا  دـهتجم  نأـش  تسوا ، يـالاو  تلزنم  رب  یلیلد  نیا  میوگ : یم  و 
وت زا  شراـع  یتسپ و  هک  تسا  یتیاکـش  نیا  و  تسپ ، هچ  دـشاب  گرزب  شا  هدـنیوگ  هچ  دـیامن ، ضارتـعا  نآ  هب  دراد و  تفلاـخم 

هرابرد ي ءالبنلا » فاحتا   » باتک رد  یجونق  ناخ  قیدص   - 3(1) .تشذگرد » ( 1014  ) لاس رد  لاح  حرش  بحاص  .تسا و  نایامن 
: دیوگ نینچ  وا 

»...؟ تسیچ تسین » شناد  رون  وا  بتک  رب   » ینعم سپ  تسا ، لوادتم  ملع  لها  نایم  لوبقم و  شیاه  هتشون  »

: دننام دشاب ؛ یم  رّخأتم  نادنمشناد  ناگرزب  دانتسا و  دامتعا و  دروم  وا  لاوقا  و 

دنا هدرک  لقن  يراق ، هب  هتسویپ  ياهدانسا  اب  ار  شیاه  باتک  یهورگ  نینچ  مه  یلع ، ردیح  يولوم  هّللا و  همالس  هاش  دیشر و  لضاف 
...يدنس دباع  دّمحم  و  ناّهد ، نیّدلا  جات  دننام :

يوانم فوؤرلادبع  تیاور   - 108

هراشا

: تسا قیاقحلا » زونک   » باتک رد  ...تسا  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  شیاه  باتک  رد  یعفاش  يواـنم  نیفراـعلا  جاـت  نب  فوؤرلادـبع 
يادـخان ملعلا و  هنیدـم  باب  زا  : » دـیوگ یثیدـح  حرـش  رد  ریدـقلا » ضیف   » باتک رد  (2)و  .یناربط » .اـهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  »

یبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ربمایپ ، یهاوگ  هب  رگـشسرپ  رایـسب  نابز  دنمدرخ و  بلق  هدنراد ي  افلخ ، تنیز  افنح ، رورـس  مهف ، یتشک 
« هالوم ٌیلعَف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف شا  هرابرد  یفطصم  هک  بلاط 

« .مدرک یم  راب  رتش  راب  داتفه  ناتیارب  هحتاف  هروس ي  ریسفت  زا  مهاوخب  رگا  : » تسا مالک  نیا  هدنیوگ ي  شدوخ  و 

« ...وگ غورد  زج  دیوگ  یمن  یـسک  نم  زا  دعب  ار  نیا  مشاب و  یم  ربکا  قیدص  شربمایپ و  ردارب  ادـخ و  هدـنب ي  نم  : » هدـنیوگ ي و 
(3)
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: دیوگ ملعلا » هنیدم   » ثیدح حرش  رد  و 

، دشاب هتشاد  يرَد  رهـش  نآ  دیاب  راچان  هب  دشاب و  یم  اه  نید  مامت  هدنریگارف ي  رهـش  نآ  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  »
هار تـفر  اـطخ  هـب  سک  ره  دـش و  رهـش  نآ  دراو  تـفرگ  شیپ  رد  ار  وا  هار  سک  ره  سپ  .تـسا  یلع  رد  نآ  هـک  داد  عـالّطا  سپ 

: دنک یم  لقن  يذابالک  .دنا و  هداد  یهاوگ  وا  ّتیملعا  رب  فلاخم  نمشد و  لد و  مه  قفاوم و  تفرگ و  هابتشا  ار  تیاده 

.مهاوخ یم  ار  وت  خساپ  تفگ : .تسا  رتاناد  نم  زا  وا  سرپب ؛ یلع  زا  تفگ : وا  هب  دیسرپ ، یلاؤس  هیواعم  زا  يدرم 

و تسارآ ، یم  شناد ، هب  ار  وا  هراومه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يدونـشخان  يدرم  زا  وت ، رب  ياو  تفگ : هیواعم 
وا زا  دمآ و  رمع  دزن  يدرم  .دیسرپ  یم  وا  زا  ار  دوخ  تالکشم  رمع  دندرک و  یم  فارتعا  رما  نیا  هب  وا  هرابرد ي  باحصا  ناگرزب 

: تفگ درک ، یلاؤس 

.سرپب وا  زا  تساج ؛ نآ  یلع 

: تفگ رمع  .نانمؤم  ياورنامرف  يا  مونشب  وت  زا  ار  خساپ  مهاوخ  یم  تفگ :

.درک فذح  ناوید  زا  ار  شمان  سپس  درادن و  اپرب  ار  تیاهاپ  دنوادخ  زیخرب ،

نآ ات  تسین ، ناشنایم  رد  یلع )  ) وا هک  یهورگ  زا  درب  یم  هانپ  دنوادخ  هب  هراومه  هک  تسا  هدش  لقن  رمع  زا  حیحص  ياه  لقن  هب  و 
نامیلس نب  کلملادبع  ظفاح ، .دنک  تروشم  وا  اب  تالکـشم  رد  ات  درکن  ییاج  راد  نامرف  ار  وا  تشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  وا  هک  اج 

.هن دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دوب ؟ یلع  زا  رت  هیقف  باحصا  زا  یسک  ایآ  دش  هتفگ  ءاطع  هب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن 

بلطم نیا  هب  تبسن  سک  ره  تسا و  یلع  ملع  هب  رـصحنم  دنوادخ  باتک  مهف  هک  دنا  هتـسناد  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  تفگ : یلارح  و 
دیدپ ینیقی  ات  دراد  یمرب  اه  لد  زا  ار  باجح  دنوادخ  .تسا  هدش  هار  مگ  تسوا ، يور  شیپ  هک  يرد  نآ  زا  دشاب ، لهاج 
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هداد ثیدـح  ندوب » نسح   » هب اوتف  ریـسیتلا »  » باـتک رد  (1)و  .دوب » وا  نخـس  اج  نیا  ات  .دـباین  يرییغت  هدرپ ، نتفر  راـنک  اـب  هک  دـیآ 
دسر هچ  تسا ، فیعض  هن  حیحص و  هن  شیاه ؛ لقن  رابتعا  هب  دشاب  یم  نسح  ثیدح  نآ  : » دیوگ نآ  حرش  زا  دعب  هک  اج  نآ  تسا ،

(2) .تسا » هدرک  هابتشا  يزوج  نبا  دشاب و  یگتخاس  هکنیا  هب 

شلاح حرش 

: تسا نینچ  شا  هصالخ  هک  هدروآ  وا  زا  يا  هدرتسگ  لاح  حرش  یّبحم 

، دهاز لضاف ، یماما  کش ، نودب  شیوخ  نارود  مدرم  نیرترب  ریگارف ، ياه  باتک  هدـنراد ي  ربهر ، ِتبَث ، تّجح  گرزب ، ياوشیپ  »
تموادم اهرکذ  حیبست و  رب  هتسویپ  تسج و  یم  یکیدزن  دنوادخ  هب  وکین  ياهراک  اب  دنمدوس ، رایسب  عضاخ ، تناق و  هدنب و  دباع ،

درگ نینچ  شنارود  مدرم  زا  یـسک  رد  هک  دوب  هدروآ  درگ  ار  نیابتم  فلتخم و  فراـعم  اـه و  شناد  دوب ، قداـص  رباـص و  تشاد ،
دنتـسناد یمن  ار  وا  شناد  يرترب  هک  یلاح  رد  دـندرب  کشر  وا  هب  شا  هنامز  مدرم  هاگنآ  دـش ، هیحلاص  هسردـم  داتـسا  .دوب  هدـماین 

دروم هدش ، دراو  وا  رب  یبهذم  ره  نایاناد  دـش ، رـضاح  اج  نآ  رد  سیردـت  يارب  هک  یماگنه  .دوب  هدرک  يریگ  هرانک  نانآ  زا  نوچ 
شریرقت رد  درک و  يراذـگ  هیاپ  ار  اـه  بهذـم  رد  لدـج  درک و  زاـغآ  ار  ینزم » رـصتخم   » ریرقت ندـناوخ و  .دـنداد  رارق  شداـقتنا 
تردابم وا  روضح  هب  املع  ناگرزب  هک  ییاج  ات  دـندرک  ناعذا  وا  يرترب  هب  سپ  دوب ، هدـشن  هدینـش  يرگید  زا  هک  تفگ  ییاـهزیچ 

رد خیرات  نیا  ياملع  نیرتگرزب  وا  یّلک  روط  هب  تسا و  رایسب  شیاه  هتشون  دنتفرگرب و  ملع  وا  زا  يرایـسب  نامدرم  و  دندیزرو ، یم 
دنیازفا و یم  ار  اه  نآ  تمیق  دنروآ و  یم  يور  اه  نآ  هب  رایـسب  مدرم  تسا و  دنمدوس  رایـسب  سرتسد و  رد  ًابلاغ  هک  تسا  تافیلأت 
لاس 1031 رد  دوب و  لاس 952  رد  شّدلوت  .تسا  یقارع  زا  هموظنم  هریس ي  رب  و  ریغصلا ، عماج  رب  وا  حرـش  ود  اه  نآ  نیرتروهـشم 
هک هنوگ  نامه  دنا  هدرک  لقن  ناشیاه  باتک  رد  اه  نآ  زا  نادنمـشناد  ناگرزب  دنا و  هدرک  تیاور  ار  شیاه  باتک  (3) .تشذگرد »

هدمآ نیغلا  هلازا  و  نیدشاّرلا ، هّرغ  و  یّکملا ، یلخنلا  دمحا  دیناسأ  و  دانسالا ، ولع  هفرعمب  دادمالا  و  دیناسألا ، دیلاقم  ياه : باتک  رد 
.تسا و
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.تسا هدوتس  ثیدحلا » لوصا   » باتک رد  ار  وا  ریدقلا » ضیف   » باتک يولهد 

ینابنب بوقعیاّلم  تابثا   - 109

هراشا

هدرک هشقانم  نآ  لولدم  رد  هک  دنچ  ره  هتـسناد  مّلـسم  دوخ  دئاقع »  » باتک رد  ار  ثیدح  نیا  ندوب  تباث  يروهال  ینابنب  بوقعیاّلم 
.دمآ دهاوخ  دوخ  لحم  رد  شا  هتفگ  هک  تسا 

شلاح حرش 

نونف ثیدح و  هقف و  رد  روهـشم  نادرم  زا  یکی  ثّدـحم ، ملاع  خیـش  هب  ار  وا  هدروآ و  ار  وا  لاح  حرـش  رطاوخلا (1)  ههزن  بحاص 
تافیلأت هدومن و  لقن  امن » باتفآ  هآرم   » و نیبّرقملا » لاوحأ  یف  نیبملا  قفألا   » زا ار  وا  شیاتـس  سپـس  .تسا  هدرک  فصو  تمکح ،

رد هدرک و  لقن  نیلقث  ثیدح  تلالد  دروم  رد  ار  وا  هشقانم ي  يولهد  .تسا و  هتسناد  لاس 1098  رد  ار  شتافو  هدرک و  رکذ  ار  وا 
هدرک راکـشآ  ار  شیاوتحم  هدروآ و  نیلقث » ثیدح   » دلج رد  ار  نآ  ام  تسا و  هدرک  دامتعا  نآ  رب  هیرـشعانثالا » هفحتلا   » هیـشاح ي

.میا

یسلدنا يرقم  تابثا   - 110

هراشا

نیمه رد  هرامش 104  لیذ  روکذم  ياه  تیب  تسا و  هدرک  تابثا  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح یسلدنا  يرقم  دّمحم  نبدمحا  ساّبعلاوبا 
: تسا هتفگ  سپس  هدرک و  لقن  ار  یسلدنا  رباج  نبا  هدیصق ي  زا  شخب 

.مسیونب ار  نآ  مامت  ات  تسین  مرایتخا  رد  وا  رعـش  ناوید  کنیا  ما و  هدروآ  تسد  هب  ریظن  یب  هدیـصق ي  نآ  زا  هک  تسا  یتایبا  نیا  »
(2) .تسین » هدیشوپ  هک  هنوگ  نامه  میا ، هداد  رارق  باتک  نیا  شخب  نایاپ  ار  نآ  هک  تسا  باب  نیا  بسانم  هدیصق  نآ 
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شلاح حرش 

هام رترب ، بقانم  ياراد  رـصم ، نکاس  یکلام  یبرغم  يرقم  دّمحم  نبدمحا  نیّدلا  باهـش  هماّلع  : » دـیوگ نینچ  یجافخ  باهـش   - 1
مهارف و وا  يراوگرزب  هناخ ي  لیاسو  دوب و  يرایشوه  هارمه  تفای ، شرتسگ  قرـشم  هب  برغم  زا  هک  شدنلب  تّمه  تهج  هب  لماک 

يرظن يأر و  تشاد ، یناوتان  نودب  مرن  یقالخا  و  یگدنمرـش ، نودب  یمرن  تسا  هدش  هتفگ  هک  هنوگ  نآ  وا -  دوب ، تباث  ياه  هیاپ 
منبـش رب  میـسن  ندوتـس  ناس  هب  هک  دراد  ییاه  هتـشون  راثآ و  دـنادرگ ، یم  زاب  هنز  شتآ  هب  ار  شتآ  ناتـسپ و  هب  ار  ریـش  هک  تشاد 

نآ اب  هک  تشاد  يا  هدننکادج  مکح  تشاد و  بارـش  اب  بآ  یگتخیمآ  دـننام  فطل  اب  هارمه  یبدا  دریگ و  یم  رارق  شیاتـس  دروم 
اطع ثیدح  رد  یهاگیاج  ار  وا  دـنوادخ  دوب و  دنمـشناد  نیرت  یمارگ  یکلام  هقف  رد  .تشادرب  نایم  زا  ار  ورمع  دـیز و  شکمـشک 

هک یـسک  و  نایب ، ظحاج  برغم ، ظفاح  تسا ...« : هدروآ  نینچ  یّبحم   - 2(1) ...دش » هتشاد  یمارگ  دنـس  ءایلع و  نایم  رد  هک  درک 
ریـسفت و مالک ، ملع  رد  یناشخرد  هناشن ي  وا  .تسا  هدـشن  هدـید  ییوگ  ههیدـب  توق  نهذ و  يافـص  هحیرق و  ییابیز  رد  شدـننام 

باتک رد  یماش  نیّدلا  یضر   - 3(2) ...تسا » يریگارف  ياه  باتک  ياراد  .دوب  وگو  تفگ  بدا و  رد  یکانبات  هزجعم ي  ثیدح و 
: تسا هدروآ  یمان  فیرش  نب  كرابم  فیرش  لاح  حرش  رد  هّینسلا » دوقعلا  دیضنت  »

دمحا خیـش  هماّلع  ملاع  ود  لهچ و  رازه و  لاس  رد  سپ  شتافو : لاس  ات  لاـح  حرـش  بحاـص  تلود  هب  طوبرم  ثداوح  رد  یلـصف  »
ياه باتک  هدنراد ي  یکلام  يرقم 

ص:245

.297  - 293 ابلألا /  هناحیر  ( . 1 - 1
.311  - 302 رثألا 1 /  هصالخ  ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 326 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_245_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_245_2
http://www.ghaemiyeh.com


شناد اج  نآ  رد  درک و  یگدـنز  برغم  روشک  زا  ساف »  » رهـش رد  دـش و  دـّلوتم  ناـسملت  رد  وا  .تشذـگرد  ناوارف  شناد  رایـسب و 
لماک عالّطا  ناوارف و  ششخب  ياراد  ...درک  رفـس  ماش  رـصم و  نیمرح و  هب  تفای و  لامک  شتلیـضف  شرتسگ و  شتفرعم  .تخومآ 

 .« ...دوب اه  شناد  رگید  رد 

دمحا باهـش  هک  تسا  رکذ  لباق  .تسا (1) هدروآ  دـمآ ، شیپ  زا  هک  هنوگ  نامه  ار  وا  لاح  حرـش  یجونق  ناخ  نسح  قیدـص   - 4
هب ار  نانآ  ددـنویپ و  یم  ناشیا  هب  شدنـس  هک  دـنک  یم  ار  دـنوادخ  ساپـس  هک  نانآ  تسا ؛ يولهد  ردـپ  دـیتاسا  ِناداتـسا  زا  يرقم 

مدرم نایم  رد  ناشلضف  رب  هک  یناسک  نیمرتحم و  نیمرح  رد  روهشم  راوگرزب و  يامن  هار  نایاوشیپ  یمارگ و  ردقلا  لیلج  ناداتـسا  »
.دنک یم  فیصوت  تسا » هدش  عامجا 

یّکم ریثکاب  نبا  تیاور   - 111

هراشا

: تفگ هک  هدـش  لقن  یلع  زا  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح یعفاـش  یّکم  ریثکاـب  دّـمحم  نب  لـضف  نبدـمحا 
يوس هب  شرد  زا  دهاوخ  ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(2) .تسا » هدرک  لقن  ار  نآ  ورمعوبا  .دیآ » نآ 

شلاح حرش 

هصالخ  » زا تسا  ترابع  وا  لاح  حرـش  عبانم  زا  یکی  میدروآ و  تیالو » ثیدح   » دلج رد  ار  شباتک  رابتعا  ریثکاب و  نبا  لاح  حرش 
«. 271 رشع 1 /  يداحلا  نرقلا  نایعأ  یف  رثألا 

يرداق یناخیش  تیاور   - 112

هراشا

ًاعوفرم يذـمرت  و  لئاضفلا »  » رد دـمحا  ماـما  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  نیا  ار  ثیدـح  يرداـق  یناخیـش  یلع  نبدّـمحم  نبدومحم 
یم ساـّبع  نبا  هک  دوب  ور  نیا  زا  .اـهباب و  ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـنا  هدرک  تیاور 

: تفگ

ص:246
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(1) .تسا » یلع  هک  دیایب  نآ  دزن  دیاب  دشاب  راتساوخ  ار  شناد  سک  ره 

« يوسلا طارصلا   » باتک

: دیوگ تاولص  دمح و  زا  سپ  وا  دوش ، یم  راکشآ  نآ  زاغآ  رد  شا  هدنسیون  نخس  زا  يوسلا » طارصلا   » باتک رابتعا 

هنوگ نامه  نادنمـشناد ؛ گرم  اب  رگم  دوش  یمن  هتفرگ  شناد  .تسا و  لایخ  لمع  نودب  شناد  لابو و  شناد  نودب  لمع  دعب ، اّما  »
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  رمع  نب  هّللادبع  تیاور  رد  شتحـص  رد  قاّفتا  دروم  ثیدح  رد  هک 

مه تسوا  اب  هچ  نآ  دورب ، یملاع  هاگ  ره  دریگ ، یم  املع  گرم  اب  ار  نآ  یلو  دـنک ، یمن  رب  هراـب  کـی  مدرم  زا  ار  شناد  دـنوادخ 
هاگنآ دـنهد ، اوتف  شناد  نودـب  نانآ  دوش و  لاؤس  نانآ  زا  سپ  دـننیزگرب ، ینادان  ياسؤر  مدرم  دـنامن و  یملاع  هک  نیا  ات  دور  یم 

.دننک هار  مگ  دنوش و  هار  مگ 

هلمح ي تشگ و  شوماخ  شا  هلعش  دیـسر و  رـس  هب  شناد  نارود  دندش و  كاله  ناراوگرزب  دش و  هتفرگ  نادرم  ناج  هک  نادب  و 
باتک دـنچ  زج  دـنامن  یقاب  دامتعا  دروم  ياه  باتک  باسنا  رکذ  رد  هک  اـج  نآ  اـت  دـش  راـمیب  شتلود  داد و  يرارف  ار  نآ  یناداـن 

هک یلاعت ، هّللاءاش  نا  تفای ؛ یهاوخ  ار  اه  نآ  ياه  مان  باتک  نیا  قاروا  يالبال  يدوز  هب  هک  ناراذـگ  تعدـب  طّسوت  هدـش  هتـشون 
هک تسا  تهج  نیا  زا  اـی  نیا  و  تسا ، یُهت  یتـسرد  یتـسار و  زا  نوچ  دروخ ، یم  مشچ  هب  رود  زا  بارـس  نوچ  مه  شیاـه  هرارش 

نیا زا  هک  تسا  هدش  هراپ  هنهک و  ّتنس  لها  ناراکوکین  ياه  لد  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ّتبحم 
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و تسا ، نید  رما  رد  یبیـسآ  شحاف و  یتشز  رثا  رب  ای  نیقی  رد  دـیدرت  نامیا و  دوب  مک  رثا  رد  ای  دوش  یم  هدرب  هاـنپ  دـنوادخ  هب  هنتف 
هّکم ي رد  هک  ار  نیـسحلا  نسحلا و  ینب  نادناخ  ناگرزب  درادن ، نانآ  هب  یهّجوت  دـنوادخ  هک  یهورگ  زا  ما  هدینـش  هک  نیا  شلیلد 

يوع بلک  ّلک  ول  دیوگ : هک  مداد  ار  خساپ  رعاش ، نآ  هتفگ ي  اب  سپ  دـنهد  یم  مانـشد  دنتـسه ، نکاس  هرّونم  هنیدـم ي  هفّرـشم و 
ًارجح هتمّقل 

هک مدرک  زاغآ  ار  یباتک  هاگ  نآ  مزیخرب ، تیب  لها  يرای  هب  هک  دمآرب  ییادن  ربنم  فیرش و  ربق  نایم  يوبن  مرح  رد  مداهن  زا  سپس 
نآ رد  یلاعت  هّللاءاش  نا  دـنراد و  قاّفتا  نآ  رب  تعامج  ّتنـس و  لها  هک  ار  هچ  نآ  مروایب ، ار  تیبلا  لها  بقانم  راـصتخا  هب  نآ  رد 

طارصلا  » ار نآ  دید و  یهاوخ  هّللاءاش  نا  يدوز  هب  هک  ار  ناشرـصاعم  نانمـشد  نارای و  ار و  تیبلا  لها  هّمئا ي  زا  کی  ره  منک  دای 
باتک اذه  تسا : هتفگ  نآ  هرابرد ي  هکنآ  هدرک  ییارـس  ههیدب  ییوکین  رعـش  نینچ  ابیز  هچ  .مدیمان و  یبّنلا » لآ  بقانم  یف  يوسلا 

ًاررد يوح  دق  سیفن 
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هرئاس ّمهلا  انعلا و  کنع  لوزی 

يولهد قحلادبع  خیش  تابثا   - 113

هراشا

: دیوگ نینچ  ملعلا » هنیدم   » ثیدح تابثا  روظنم  هب  هاکشملا » حرش  یف  تاعمللا   » باتک رد  يولهد  قحلادبع  خیش 

لـصا دنا ، هتفگ  نخـس  شا  هرابرد  نادقتنم  .اهباب و  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  تسا : نیا  ینعم  نیا  رد  ثیدـح  ِروهـشم  ظفل  هک  نادـب  »
ار نآ  يذمرت  هتـسناد و  حیحـص  ار  ثیدـح  نیا  هتفگ و  نخـس  شا  هرابرد  مکاح  تسا و  هعیـش  هک  دـشاب  یم  تلـصوبا  زا  ثیدـح 
هک ار  هچ  نآ  اـم  دـنا و  هداد  نآ  هـب  ندوـب  یگتخاـس  تبـسن  یهورگ  دـنا ، هدرمـش  فیعـض  ار  نآ  ینارگید  .تـسا  هدرمـش  نـسح 

: مییوگ یم  سپ  .دشاب  هتشاد  يرارکت  هک  دنچ  ره  مینک ؛ یم  لقن  ناشدوخ  تاملک  اب  دنا  هدرک  رکذ  ام  نادنمشناد 

: دیوگ حیحصلا » دقن  یف  سوماقلا   » بحاص يوغل  يزاریش  نیّدلادجم  خیش 

یمامت ندوب  لطاب  رب  .تسا و  هدروآ  لقن  دـنچ  زا  اه » یگتخاس   » رد يزوج  نبا  جرفلاوبا  ار  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ   » ثیدـح
.دنا و هتفگ  وا  دننام  یهورگ  هدرک و  نیقی  اه  نآ 
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حلاـص نب  مالّـسلادبع  تلـصوبا  نآ ، ندرک  تیاور  هب  روهـشم  صخـش  .درک و  مهاوخ  ناـیب  ار  نآ  هک  تسا  يرظن  هراـب  نیارد  ارم 
دنا هتسناد  فیعض  رایسب  ار  مالّسلادبع  نیا  .دشاب و  یم  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  انیبان ، ِمزاخ  نبدّمحم  هیواعموبا  زا  يوره 

.تسا ندوب  هعیش )  ) یضفار هب  مهّتم  و 

هدیـسرپ تلـصلاوبا  نیا  هرابرد ي  نیعم  نب  ییحی  زا  شیاه  لاؤس  نمـض  هک  دـنک  یم  تیاور  يرود  دّـمحم  نب  ساّبع  همه  نیا  اـب 
.تسا هدرمش  هقث  ار  وا  ییحی  تسا و 

نبدّـمحم تسا : هتفگ  وا  و  تسا ؟» نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » هک تسا  هدرکن  ثیدـح  هیواعموبا  زا  وا  ایآ  تسا : هتفگ  سپس 
تلـصلاوبا نینچ  مه  و  هرزج »  » هب بّقلم  دّـمحم  نب  حـلاص  ظـفاح  نینچ  مه  هدرک و  ثیدـح  هیواـعموبا  زا  ار  نآ  مـه  يدـیف  رفعج 

نیا هرابرد ي  ییحی  هک  تسا  هدمآ  زرحم  نبا  تلصلاوبا  تیاور  رد  .تسا و  هدرک  لقن  نیعم  نب  ییحی  زا  زرحم  نبدّمحم  نبدمحا 
زا سپس  درک  یم  ثیدح  ار  نآ  هتـشذگرد  هیواعموبا  تفگ : داد و  ربخ  ارم  ریمن  نبا  .تسا  هیواعموبا  ثیدح  زا  نیا  دیوگ : ثیدح 
یم یمارگ  ار  ناداتـسا  دوب و  راتـساوخ  ار  ییاه  ثیدح  نینچ  هک  دوب  دنمتورث  يدرم  يوره  تلـصلاوبا  دومن و  يراددوخ  نآ  لقن 

هنییعوبا و نوچ  دمآرد ، هب  ثیدح  نیا  هدهع ي  زا  مالّـسلادبع  سپ  دینادرگ  صوصخم  ثیدح  نیا  هب  ار  وا  هیواعموبا  ینعی  تشاد 
نآ اهدَرِخ  هک  تسین  يا  هتخانـشان  ياهظفل  زا  ثیدح  نیا  دننک و  یم  جاجتحا  انیبان  هیواعموبا ي  ظفاح ، دـحاو  ثیدـح  هب  نارگید 

.دشاب یم  تسا » رکبوبا  متّما  نیرت  فوؤر   » ثیدح رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  شیامرف  دننام  هکلب  دنریذپن  ار 

« مشناد رهـش  نم   » ثیدح ّدضرب  هک  یناسک  زا  کی  چیه  دنا و  هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  ینارگید  هتـسناد و  نسح  ار  نآ  مه  يذـمرت 
هکنیا هب  مکح  ًاعطق  اذـل  .دـنا و  هدادـن  هدـش ، لقن  نیعم  نب  ییحی  زا  هک  يا  هدـش  تباـث  ياـه  تیاور  هب  یخـساپ  دـنا ، هتفگ  نخس 

يراددوخ نآ  ریگارف  عیاش و  لقن  زا  تسا ، هتخانـشان  ثیدـح  هک  تهج  نیا  زا  طقف  هیواعموبا  .دـشاب و  یم  لطاب  تسا » یگتخاس  »
.تسا یلطاب  ثیدح  هکنیا  رظن  زا  هن  هدرک 

.درک یمن  لقن  شناقتا  ظفح و  دوجو  اب  ار  نآ  ًالصا  دوب  نینچ  رگا  نوچ 

هدرک تیاور  شعماج  باتک  رد  يذمرت  هک  دراد  يرگید  لقن  ثیدح  نیا  ًانمض 

ص:250

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 331 

http://www.ghaemiyeh.com


هّللادبعوبا زا  هلفغ  نبدیوس  زا  لیهک  نبهملس  زا  هّللادبع  نب  کیرش  زا  یمور  رمع  نبدّمحم  زا  يرازف  یسوم  نب  لیعامـسا  زا  تسا ،
: تفگ هک  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یحبانص 

یجک و ملـسموبا  دـنا  هدرک  يوریپ  وا  زا  تسا و  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  : » دوـمرف ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
تسا و هدرک  تیاور  حیحـص  ریغ  ياه  ثیدـح  شخب  رد  دّـمحم  نیا  زا  يراـخب  یمور و  رمع  نبدـمحم  زا  نآ  تیاور  رد  نارگید 

.تسا هتسناد  فیعض  ار  وا  دوادوبا  هدرمش و  هقث  ار  وا  ناّبح  نبا 

نیا و  دنا ، هدربن  مان  یحبانص  زا  هدرک و  لقن  کیرش  زا  ار  نآ  یـضعب  تسانـشآان و  ثیدح  نیا  دیوگ : ثیدح  لقن  زا  دعب  يذمرت 
.تسا هدشن  هتخانش  کیرش  ریغ  تاقث  زا  يدحا  زا  ثیدح 

هتشون و قیلعت  نآ  يارب  يراخب  دنک و  یم  جاجتحا  کیرش  هرابرد ي  ملسم  دیآ و  یم  نوریب  یمور  ياهدرف  زا  ثیدح  سپ  میوگ :
زا رتاسراپ  ار  یسک  زگره  دیوگ : سنوی  نب  یـسیع  .تسا  هدوزفا  ثیدح  نسُح  رب  قیثوت  نیا  هتـسناد و  هقث  ار  وا  یلجع  نیعم و  نبا 

ار ثیدح  تسا ، هدش  فذح  نآ  زا  یحبانـص  هک  یتیاور  دوب و  دهاوخ  نسح  وا  درفم  ثیدـح  نیاربانب  .مدـیدن  شملع  رد  کیرش 
ثیدـح ناـنآ  زا  هدرک و  تیاور  یلع  ناـمثع و  رمع و  رکبوبا و  زا  هک  تسا  مرـضخم  ناـعبات  زا  هلفغ  نبدـیوس  نوچ  دـنک  یمن  ّدر 

.تسا ثیدح  ياهدانسا  رتشیب  لاّصتا  تهج  زا  ثیدح  دنس  رد  یحبانص  مان  ندروآ  سپ  .تسا  هدینش 

دهاوخن فیعـض  اذل  هدـش و  جاجتحا  نآ  هب  هک  دـسر  یم  نسح »  » هجرد ي هب  کیرـش  هیواعموبا و  لقن  ود  اب  ثیدـح  نیا  هجیتنو :
.دشاب یگتخاس  هکنیا  هب  دسر  هچ  دوب ،

نخس .تسا  دنوادخ  زا  قیفوت  ما و  هدیدن  دنس  ود  نیا  رد  يّرثؤم  نعط  هدروآ ، تاعوضوملا »  » رد ار  ثیدح  نیا  هک  یسک  زا  نم  و 
« .تفای نایاپ  نیّدلادجم  خیش 

.تسا هدرمش  تسرد  ار  راتفگ  ود  ره  هدروآ و  هنسحلا » دصاقملا   » رد ار  يواخس  نخس  يولهد  قحلادبع  خیش  سپس 

ثیدـح نیا  تیاور  رد  لـصا  : » تسا هتفگ  هدوـمن و  ناـیب  ار  نآ  ینعم  هدرک و  ریـسفت  تاـعمللا » هعـشا   » باـتک رد  ار  ثیدـح  نـیا 
يوره حلاص  نب  مالسلادبع  تلصلاوبا 

ص:251

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 332 

http://www.ghaemiyeh.com


یلص ربمایپ  ياه  مان  رد  ار  ملعلاهنیدم »  » (1)و ...تشاد » یم  یمارگ  ار  ناداتسا  تسوگ و  تسار  رایسب  یلو  تسا  هعیش  وا  هک  تسا 
.تسوا دزن  ثیدح  نیا  ندوب  تباث  رب  یلیلد  زین  نیا  هک  تسا  هدروآ  ملس (2) هلآ و  هیلع و  هللا 

شلاح حرش 

باتفآ هآرم  راربألا ، هرکذت  دننام  تسا ؛ هدمآ  دنه  ياملع  لاح  حرـش  رد  هدـش  فیلأت  بتک  رد  يولهد  قحلادـبع  خیـش  لاح  حرش 
.ناتسودنه راثآ  رکذب  ناجرملا  هحبس  ءالبنلا و  فاحتا  امن ،

: دیوگ دازآ  یلع  مالغ 

یناوارف ترهش  تسا ، يوبن  لامج  قاّشع  زا  نیتسار  قشاع  يونعم و  يرهاظ و  لامک  زا  راشرـس  يولهد ، قحلادبع  خیـش  نامیالوم  »
زا يا  هصـالخ  هک  تسا  یگنـس  یلهد  رد  شرازم  دـبنگ  رد  دنتـشاگن و  لیـصفت  لاـمجا و  هـب  ار  وا  داـی  ناـخّروم  دـش و  وا  ِيزور 

: تسا هتسب  شقن  نینچ  نآ  رب  نیماضم  نیا  اب  شلاوحا 

ّنـس رد  تفرگ و  ارف  ار  ینید  مولع  رتشیب  غولب  نامز  هب  کیدزن  و  تسب ، شناد  بلط  قح و  تعاـط  هب  رمک  مهف  كاردا و  زاـغآ  زا 
یهلا هبذج ي  یناوج  ناوفنع  رد  تسشن و  سیردت  دنسم  رب  درک و  ظفح  ار  نآرق  دش ، غراف  اه  نآ  لیصحت  زا  یگلاس  ود  تسیب و 
نامز ناگرزب  اب  .دیزگ  تماقا  نکاما  نآ  رد  یتّدم  تفر و  نیمرح  يوس  هب  دیرب و  اهرهش  ناتسود و  زا  ار  شا  هقالع  تفرگ و  ار  وا 

دـش و رقتـسم  نطاب  رهاظ و  تیعمج  رد  یگلاس  ود  هاجنپ و  نس  رد  دـش و  نیـشن  مه  ناوارف  ياه  تکرب  اب  هارمه  گرزب ، ءاـیلوا  و 
زا کی  چیه  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  تخادرپ  فیرش  ثیدح  هژیو  هب  اه  شناد  رـشن  هب  دش و  نایوجـشناد  نادنزرف و  لیمکت  لوغـشم 

دروم هک  تشون  يربتعم  ياه  باتک  ثیدح ، هژیو  هب  مولع  رد  .دشن  رّسیم  دنه  نیمزرـس  رد  يراک  نینچ  رـصاعم  هتـشذگ و  ياملع 
رارق شیوخ  ياهراک  يارب  یقشمرس  ار  نآ  تفرگ و  رارق  نامز  نآ  ياملع  هّجوت 
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« .تشذگرد لاس 1052  رد  دـش و  دـّلوتم  لاس 958  مّرحم  رد  .دـسر  یم  دـلج  دـص  هب  کچوک  گرزب و  زا  شیاه  هتـشون  .دـنداد 
ناداتسا رد  لمع  شناد و  رادمچرپ  مالعا و  ياملع  ملعا  مالـسالا و  خیـش  هیقف ، ثّدحم  هماّلع  ملاع  ماما  خیـش  : » دیوگ يونهکل  (1)
یگرزب تلالج و  ياه  هناـشن  زا  (2)و  .داد » رشن  دنه  نیمزرـس  رد  سیردت ، فینـصت و  اب  ار  ثیدح  ملع  هک  یـسک  نیلّوا  دنمجرا ،

يولهد هّللا  یلو  هاش  هناـگ  تفه  ناداتـسا  زا  دوخ  یمیجع  تسا و  یمیجع  نسح  خیـش  ناداتـسا  زا  هک  تسا  نیا  يولهد  قحلادـبع 
...دسر یم  نانآ  هب  شدنس  هک  دیوگ  یم  ساپس  ار  دنوادخ  هک  تسا 

هاشربکا ینعی   ) ود نیا  نارود  رد  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  دنوادخ  راک  ياه  یتفگش  زا  : » دیوگ هّینـسلا » همدقملا   » رد هّللا  ّیلو  هاش 
نامز رد  نینچ  مه  تسا ، هدشن  وگزاب  ناگتشذگ  نارود  زا  اه  نآ  مهد  کی  هک  دمآ  شیپ  رایـسب  تخـس  ياه  هنتف  هاشریگناهج ) و 

دنمدوس و ياه  باتک  هدنـسیون ي  نادنمـشناد  ناشخرد و  ياه  تمارک  راکـشآ و  ياه  هناشن  نابحاص  ایلوا و  ندـمآ  درگ  ود ، نآ 
زیگنا تفگش  ياه  هناشن  هدنراد ي  یلایخ  دّمحم  هاش  و  يراخب ، باّهولادبع  دّیس  دننام  تسا ؛ هدشن  هدید  هدش ، هدوتس  ياه  فیلأت 

و دنه ، نیمزرـس  رد  يدنبـشقن  هقیرط ي  هدنهد ي  شرتسگ  یقاب  هجاوخ  و  شیوخ ، نارود  رد  هیتشچ  راد  مچرپ  زیزعلادبع  خیـش  و 
باتک هدنسیون ي  دراد و  يدابآزوریف  نیّدلادجم  خیـش  زا  هداعـسلا » رفـس   » رب یحرـش  و  هاکـشملا »  » رب حرـش  ود  هک  قحلادبع  خیش 
یلهد نیمزرـس  رد  یگمه  هک  تسا  يرگید  دنمدوس  ياه  هلاسر  هرّونم و  هنیدم ي  خـیرات  رد  بوبحملا » راید  یلا  بولقلا  بذـج  »

« .تسا

ملاع هام  دّمحم  دّیس  تیاور   - 114

رد هک  اج  نآ  تسا ؛ هدرک  حیرصت  ملعلا » هنیدم   » ثیدح تحص  رب  يراخب ، نسح  دّیس  دنزرف  ملاع  هام  لالج  دّیـس  نبا  دّمحم  دّیس 
: دیوگ نینچ  راربألا » هرکذت   » باتک رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  تبقنم  رکذ 
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ربتعم ربخ  زا  وا  فیرـش  تبـسن  تعفر  تسا ، ناوتان  شتالامک  رب  هطاحا  زا  نایب  دوش و  يروآدرگ  هک  تسا  نآ  زا  شیب  شلئاـضف  »
زا وا  ناـمدود  تمظع  و  .میتـسه » دـحاو  رون  زا  یلع  نم و  : » دوـمرف هک  دوـش  یم  یّلجتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
انأ : » هک دوش  یم  ادـیپ  حیحـص  ثیدـح  زا  وا  شناد  یناوارف  و  .تسا » ترخآ  ایند و  رد  مردارب  : » هک دوش  یم  مولعم  ناشیا  شیامرف 

ناهن و زور ، بش و  رد  ار  شیوخ  لاوما  هک  یناسک  : » هک لاعتم  دـنوادخ  لوق  زا  وا  شـشخب  يریگارف  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم 
ندیگنج  » ثیدـح زا  شتلیـضف  رابخا  و  راقفلاوذّالإ » فیـس  یلعّالإ و ال  یتفال   » زا شتعاجـش  راثآ  (1) و  .دننک » یم  قافنا  اراکـشآ 

.تسا نایامن  ...دشاب ،» یم  متّما  لامعا  زا  رترب  قدنخ ، زور  رد  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

« ...دسر یم  یلع ، ملعلا ، هنیدم  باب  هب  وا  تبسن  هک  يراخب  رفعج  دّیس  نب  یلع  دّیس  تاداّسلا : دّیس  رکذ  : » تسا باتک  نامه  رد  و 

میحرلادبع نباید  هّللا  تابثا   - 115

لیاـضف نمـض  باـطقالا ،» ریـس   » شباـتک رد  ار  مـلعلا » هنیدـم   » ثیدـح یناـمثع ، یتـشچ  مـیکح  اـنیب ، نـب  میحرلادـبع  نباـید  هـّللا 
.تسا هدرک  تابثا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

یتشچ نامحّرلادبع  تابثا   - 116

هراشا

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  لاح  حرش  رد  رارسألا » هآرم   » باتک رد  یتشچ ، مساق  نب  لوسّرلادبع  نب  نامحّرلادبع  نینچ  مه 
.تسا هدومن  تابثا  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح

« رارسألا هآرم  »

هب لاقملا » هفاطل  حاضیا   » باـتک رد  يولهد  ناـخ  نیّدلادیـشر  و  هّللا » ءاـیلوأ  لسالـس  یف  هاـبتنالا   » باـتک رد  يولهد  هّللا  ّیلو  هاـش 
.دنا هدرک  لقن  نآ  زا  هدرک و  دامتعا  رارسألاهآرم »  » باتک
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يرفج تابثا   - 117

هراشا

: دیوگ هّیولعلا » هقیرطلا  خیاشم  تاداسل  هیبیغلا  هیهولألا  رارـسألا  هیبسکلا و  نیهاربلا  زنک   » باتک رد  يرفج  دّمحم  نب  یلع  نب  خـیش 
رد نآ  دزن  دیاب  سپ  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

« .دیایب

شلاح حرش 

.میا هدروآ  ریط » ثیدح   » دلج رد  ار  يرفج  لاح  حرش 

يزیزع نتسناد  نسح   - 118

هراشا

، تسا نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » تسا هتفگ  هداد و  اوتف  ثیدـح  ندوب  نسح  هب  يزیزع ، میهاربا  نبدّـمحم  نبدـمحا  نب  ّیلع 
ار یسک  يرترب  هک  تسا  راوازس  دنمشناد  يارب  هک  دیآ  یمرب  ثیدح  نیا  زا  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ  ار  شناد  سک  ره  سپ 

نبرباـج زا  ك  دـع ، ساـّبع ، نبا  زا  ك  بط ، دـع ، قـع ،  » دـنریگ هرهب  وا  شناد  زا  اـت  دـهد  عـالّطا  مدرم  هـب  هتفاـی  ار  وا  يرترب  هـک 
(1) .تسا » نسح  یثیدح  تسا ، هدش  لقن  هک  يرگید  قرط  رابتعا  هب  تفگ : خیش  هّللادبع .»

شلاح حرش 

: تسا هدروآ  نینچ  ار  وا  لاح  حرش  یّبحم  نیمادّمحم 

یمن شومارف  ار  يزیچ  درک و  یم  ظفح  تعرـس  هب  دوب ، ّتقداب  شوهاب و  ظفاح ، ثّدحم ، هیقف ، ماما ، یعفاش ، یقالوب  يزیزع  یلع  »
هب يرایـسب  تاقوا  دوب ، عضاوتم  زیمآ و  ّتبحم  درک ، یم  توالت  رایـسب  عیرـس و  ار  نآرق  دوب ، اـشوک  لیـصحت  یـسررب و  رد  .دومن 

دروم شناد  رد  تشاد ، ییوکین  ینیـشن  مه  قالخا و  دوب ، ثیدـح  لها  هژیو  هب  شناد  لـها  رادتـسود  تخادرپ ، یم  يزومآ  شناد 
رد یسلماربش  رون  اب  دوب ، هراشا 
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ياه فیلأت  دوب ، وا  مزالم  یبرع  ياه  هتـشر  یعرف ، یلـصا و  ياـه  سرد  رد  .تفرگ  هرهب  تخومآ و  وا  زا  دوب و  کیرـش  ناداتـسا 
هیشاح دلج ، دنچ  رد  یطویس  ریغصلا » عماجلا   » رب حرش  هلمج : زا  تساجنیا ، هلـصوح  زا  جراخ  اه  نآ  یگمه  لقن  هک  دراد  يرایـسب 

رب بیطخ  حرش  رب  يرگید  حرش  رتفد و  داتفه  دودح  رد  مساق  نبا  زا  هیاغلا » حرـش   » رب هیـشاح  ایرکز ، یـضاق  زا  ریرحتلا » حرـش   » رب
شخب زا  هّیزیزع »  » هب بوسنم  يزیزع  دـش و  نفد  اج  ناـمه  هک  دوب  قـالوب »  » رد داـتفه  رازه و  لاـس  رد  وا  تشذـگرد  باـتک ، نآ 

(1) .تسا » رصم  رد  هیقرش 

یسلماربش رون  تابثا   - 119

هراشا

هدیمان هّینسلا » بلاطملا  ریـسیت   » هک هیندللا » بهاوملا   » رب شا  هیـشاح  رد  یعفاش  يرهاق  یـسلماربش  یلع  نب  ّیلع  نیّدلارون  ایـضلاوبا 
: دیوگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  مان  رکذ  رد  تسا ، هدش 

و .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  ًاعوفرم  نارگید  يذـمرت و  تفگ : دـیاب  ملعلا  هنیدـم  انأ  شیامرف  دروم  رد  »
« .دنا هتفگ  رجح  نبا  ییالع و  ظفاح  هک  هنوگ  نامه  تسا  نسح »  » یثیدح نآ  هک  تسا  نآ  تسرد 

شلاح حرش 

هدنـسیون لاعتم ، دنوادخ  ّیلو  ناقّقحم و  زا  نیرخآ  يرهاق ، یعفاش  یـسلماربش  نیّدلارون  ایـضلاوبا  یلع  نب  ّیلع  : » دیوگ یّبحم   - 1
تاـنایب زا  ماـکحا  جارختــسا  تعرــس  یمهف و  بوـخ  رظن و  تـّقد  رد  دوـب ، شیوـخ  نارود  درف  نیرتاـناد  یلقن و  ياــه  شناد  ي 

درادن دای  یـسک  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  فاصنا  يرابدرب و  فطل و  ثحب و  رد  گنرد  ناوت  ياراد  .تسا  هدماین  وا  دـننام  نادنمـشناد 
زا رگا  تفگ  یم  شنادرگاش  هب  هک  يا  هلمج  رثکاّدح  دشاب و  هدرک  یمارتحا  یب  دوب  هدـناجنر  ار  وا  هک  یـسک  هب  يا  هملک  اب  یّتح 

ناشیا
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زا اسراپ و  ایند  هب  تبـسن  ...دوب  لماع  دنمـشناد و  الاو و  يداتـسا  وا  .دیامرف  حالـصا  ار  تلاح  دـنوادخ  دوب : نیا  دـش ، یم  تحاران 
یم رازاـب  رد  هک  یماـگنه  ریخ ، يراـک  رد  تعافـش  يارب  زج  درک  یمن  دـمآو  تفر  سک  چـیه  اـب  دوب و  راـنکرب  اـیند  لـها  لاوحا 

ار وا  يرترب  شنارود  نایاتمه  نادنمشناد و  زا  کی  چیه  دندرک و  یم  ماحدزا  وا  یسوب  تسد  يارب  رفاک  ناملـسم و  مدرم  تشذگ 
لماک نیرتهب و  هب  ار  نآ  وا  دندمآ و  یم  شدزن  دش ، یم  لکشم  ناشیارب  يا  هلأسم  یتقو  نادنمشناد  همه ي  هکلب  دنا ، هدرکن  راکنا 

.درک یم  نشور  هجو  نیرت 

یم رترب  يا  هتـشر  ره  رد  ار  وا  هکنیا  زج  تفگ  یمن  نخـس  وا  اـب  سک  چـیه  تسا : هتفگ  شا  هراـب  رد  يرورد  نیّدـلا  ّيرـس  هماـّلع 
نارود هناگی ي  دوخ  نیّدلا  ّيرس  نیا  .درک و  یم  هراشا  وا  هب  و  انیبان » نآ  زج  تسین  یسک  دجـسم  رد  : » تفگ یم  هراومه  .تفای و 

.دوب يرظن  مولع  رد  شیوخ 

خیش مالسالا و  خیـش  نب  نیّدلا  فرـش  خیـش  دننام : دندوب  شمزالم  وا ، شناد  زا  يریگ  هرهب  يارب  نارود ، نادنمـشناد  ناگرزب و  ...
يومح دمحا  دّیس  و  یشیبشب ، باهش  یّلحم ، نامحّرلادبع  یخوط و  روصنم  یصّمح و  سی  یلبنح و  یتوهب  دّمحم  نیدباعلا و  نیز 

رد هّیندللا » بهاوملا   » رب شا  هیشاح  زج  هتفاین  ترهش  شیاه  هتـشون  زا  ...دنتـسین  شرامـش  لباق  هک  نارگید  یناقرز و  قاّزرلادبع  و 
، مالعا ياملع  هاشداپ  مالـسا ، ناداتـسا  داتـسا  : » دیوگ هّیعفاشلا » تاقبط  یف  هّیهبلا  هفحتلا   » رد يواقرـش   - 2(1) ...میخـض » دلج  جنپ 
بدا و ینتورف و  رد  .دوب  ریگارف  دوس  وکین و  رایـسب  یقالخا  ياراد  دوب ، ایـضلاوبا »  » شا هینک  هک  یـسلماربش ، یلع  نیّدـلارون  خـیش 

ییاج ات  دش  یم  رضاح  نانآ  سرد  رد  دوب و  شناد  راتـساوخ  شناداتـسا  زا  هراومه  .دوب  ییالاو  هبترم ي  رد  شناد  ياعّدا  نتـشادن 
یم روبجم  ار  وت  يوش ؟ یم  رضاح  ناشیاه  سرد  رد  یشناد و  راتساوخ  ناداتسا  زا  تقو  هچ  ات  تفگ : وا  هب  يربوش  دّمحم  خیش  هک 

دناوخ ار  شناد  درک و  لمع  وا  نخس  هب  سپ  .ینیشنب  اه  هبلط  هب  یناسر  هرهب  سیردت و  يارب  هک  منک 
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...درک فیلأت  يرایسب  ياه  باتک  دندرب و  هرهب  وا  زا  مدرم  و 

رگید اه و  تئارق  فرـص و  وحن و  نایب و  یناعم  لوصا و  ریـسفت و  ثیدح و  هقف و  زا  دوب ، اوشیپ  زین  یلقع  یعرـش و  مولع  رگید  رد 
.دوب بلاغ  وا  رب  یندل  یبهو  ملع  .ینید و  مولع 

« .دش نفد  ینالبنرش  نسح  خیش  ربق  رانک  نیرواجم  هربقم ي  رد  تشذگرد و  لاس 1087  لاّوش  مهدجه  هبنش  جنپ  زور 

خیـش هماّلع  ملاع ، لاـس  نیا  رد  : » دـیوگ روکذـم ، لاـس  ثداوح  رد  و  هّینـسلا » دوقعلا  دیـضنت   » باـتک رد  یماـش  نیّدـلا  یـضر   - 3
وا هب  رگید  ياهاج  رصم و  رد  شناد  تسایر  دوب ، الضف  ماگشیپ  املع و  سیئر  وا  .تشذگرد  یسلماربش  یلع  نب  نیّدلارون  مالسالا 

« .دیسر

دادـمإلا  » و علطتملا » هیافک   » دـنام تسا ، هدـمآ  لماک  تشاد  گرزب  مارتحا و  اب  ناداتـسا  اه و  هزاجا  ياه  باتکرد  وا  مان  نینچ  مه 
«... یلخن دمحا  خیشلا  هلاسر   » و دانسإلا » ّولع  هفرعمب 

یلهبنس جات  تابثا   - 120

هراشا

رد ار  شناداتـسا  هک  اج  نآ  تسا ، هدرک  تابثا  هیدنبـشقنلا » لاغـشألا   » هرابرد ي شا  هلاسر  رد  ار  ثیدح  یلهبنـس  نیّدلا  جات  خـیش 
: دیوگ دنک و  یم  دای  هقیرط  نآ 

هجاوخ نامز  يدهم  زا  یلهبنس  نیّدلا  جات  نامحر ، تفرعم  رد  ناوتان  ناصقن و  رد  لماک  ریقح ، ریقف  ار  هیدنبشقن  هّیلع  تقیرط  نیا  »
مظعا ثوغ  زا  وا  دهاز و  دّمحم  الوم  زا  وا  دّمحم و  شیورد  الوم  زا  وا  یکنکما و  یکجاوخ  الوم  زا  وا  تسا و  هتفرگ  یقاب  دّـمحم 

زا وا  و  دنبـشقن »  » هب فورعم  نیّدلاءاهب  هجاوخ  ریبک ، هجاوخ  زا  وا  یخرچ و  بوقعی  خویـشلا  خیـش  زا  وا  و  رارحا ، هّللادـیبع  هجاوخ 
يونعف ریخ  دومحم  هجاوخ  زا  وا  ینیتمار و  یلع  هجاوخ  نازیزع  ترضح  زا  وا  و  یمامـساباب ، دّمحم  هجاوخ  زا  وا  و  لالک ، ریما  دّیس 
یلعوبا زا  وا  ینادمه و  بّویا  نب  بوقعی  نب  فسوی  خیـش  زا  وا  یناودجغ و  قلاخلادـبع  هجاوخ  زا  وا  و  يرکویر ، هجاوخ  زا  وا  و  ، 

يدمراف و
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.تسا هتفرگ  یناقرخ  نسحلاوبا  زا  وا 

دزن هک  اج  نآ  زا  .دـشاب و  یم  یناکرک  مساقلاوبا  خیـش  هب  هضافتـسا  ینیـشن و  مه  و  هقرخ )  ) تمدـخ تبـسن  زین  ار  یلعوبا  خیـش  و 
خیش وا  تسا و  لمکا  ّمتأ و  طابترا ، رد  ینیـشن  مه  خیـش  .ینیـشن و  مه  خیـش  رکذ و  خیـش  هقرخ ، خیـش  دنرفن : هس  خویـش  ناقّقحم 

ات مساقلاوبا  خیش  نایم  دوش و  یم  یهتنم  وا  هب  یلعوبا  خیـش  كولـس  هک  میدروآ  ار  مساقلاوبا  خیـش  تبـسن  راچان  هب  .تسا  یقیقح 
گرزب يرابدور و  یلعوبا  بتاک و  یلعوبا  و  یبرغم ، نامثعوبا  خیش  : » زا دنترابع  هک  تسا  هطساو  شش  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما 

.یخرک فورعم  و  یطقس ، يرس  و  يدادغب ، دینُج  هفیاط ،

.دهد و یم  دنویپ  يرـصب  نسح  قیرط  زا  یمجع  بیبح  قیرط  زا  یئاط  دواد  هب  ار  وا  هک  دراد  مه  يرگید  تبـسن  یخرک  فورعم  و 
.تسا روهشم  فورعم و  ملعلا » هنیدم  باب   » هب وا  تبسن  ندوب  لماک 

دننام تسا  هتفرگ  یماطسب  دیزیوبا  ّتیناحور  زا  یناقرخ  نسحلاوبا  خیـش  نادب : سپ  مدرگ ، یم  زاب  نخـس  زاغآ  هب  اج  نیا  رد  نم  و 
.داب اه  ّتیحت  نیرت  لماک  مالس و  دورد و  نیرترب  وا  رب  هک  راونا ، عبنم  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  سیوا  هطبار 

حیحص هدش ، فورعم  وا  اب  ینیـشن  مه  تمدخ و  زا  هچ  نآ  و  قداّصلا ، رفعج  ّتیناحور  هب  نافراع  ناطلـس  تبـسن  تسا  نینچ  مه  و 
رکبوبا نب  دّـمحم  نب  مساق  شردام  ياین  هب  شا ، یمارگ  ناکاین  زا  شا  هدیـسر  ثرا  هب  راونا  دوجو  اب  قداّـصلا  رفعج  ماـما  تسین و 
ناملـس هب  دوب و  رت  لماک  نانآ  یگمه  زا  نطاب  رهاظ و  ملع  رد  هک  تسا  ناعبات  رد  هناـگ  تفه  ياـهقف  زا  وا  ددـنویپ و  یم  قیّدـص 

هتفرگ قیّدص  زا  ار  تقیرط  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیشن  مه  تبحص و  تفارش  نتشاد  اب  ناملس  دوب و  بوسنم  یسراف 
ملعلا هنیدم  باب  هب  دسرب  ات  تسا  دـج  هب  ردـپ  فرط  زا  رفعج  ماما  يارب  رگید  تقیرط  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  وا  و 

« .تسا فورعم  قیرط  نیا  هک 
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شا هلاسر  یلهبنس و 

ءایلوأ لسالـس  یف  هابتنالا   » باتک رد  يولهد »  » ردـپ هّللا  ّیلو  هاش  .تسا  ّتنـس  لها  دزن  ربتعم  ياه  هلاسر  زا  یلهبنـس  هلاـسر ي  نیا 
لغش باب  رد  يرصتخم  هلاسر ي  یقاب ، دّمحم  هجاوخ  ترضح  نیشناج  یلهبنس ، نیّدلا  جات  خیش  دیوگ : یم  هدنسیون  : » دیوگ هّللا »

نآ شیوخ  ّطخ  اب  نیّدلا  جات  خیش  نارای  زا  یکی  هخسن ي  زا  دوخ  .دوتس و  یم  رایسب  ار  نآ  مراوگرزب  ردپ  و  دراد ، هیدنبشقن  ياه 
مدناوخ و تیارد  ثحب و  اب  وا  دزن  ار  نآ  نم  .درک و  یم  ییامن  هار  نآ  هب  لمع  هب  دـندوب  ناهاوخ  هک  ار  نانآ  درک و  یـسیونور  ار 

« .تسا دنوادخ  هب  قیفوت  ...منک و  رکذ  ار  نآ  لماک  روط  هب  اج  نیا  هک  متشاد  تسود 

.تسا هدروآ  شباتک  رد  ار  هلاسر  نآ  مامت  هّللا  ّیلو  هاش  سپس 

نیا هک  تسا  يرصب  ملاس  نب  هّللادبع  دیتاسا  زا  هکلب  تسا ؛ تقیرط  رد  هّللا  ّیلو  هاش  دیتاسا  زا  هک  تسا  نیا  یلهبنس  تاراختفا  زا  و 
رایسب هابتنالا »  » رد .دسر و  یم  نانآ  هب  شدنـس  هک  دنک  یم  راختفا  يولهد  هّللا  ّیلو  هک  تسا  يا  هناگ  تفه  ناداتـسا  زا  یکی  دوخ 

.دیاتس یم  ار  نانآ 

یناروک يدرک  تیاور   - 121

هراشا

: دیوگ یم  نینچ  ساسألا » یف  عقاولا  سابتلإلا  فشکل  ساربنلا   » باتک رد  یعفاش  يروزرهش  یناروک  يدرک  نسح  نب  میهاربا 

شردارب و رب  شتمعن و  رکـش  يادا  يارب  سنا ) ّنج و   ) نیلقث هب  تلاـسر  غـیلبت  يارب  هدـیزگرب  ربماـیپ  دّـمحم  رب  مالـس  تاولـص و  »
.دشاب یم  شتّما  رد  وا  زا  دعب  وا  دهع  یلو  تسا و  تّوبن  زج  هب  نوراه  هاگیاج  شهاگیاج  هک  وا  ملعلا  هنیدم  باب  شّیصو و 

نآ رمع  نبا  زا  يذمرت  .یتسه » مردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  : » تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  رد  شا ، يردارب  اّما 
.تسا هدرک  تیاور  ار 

هک تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  شیامرف  رد  سپ  دشاب ، یم  ملعلا  هنیدم  باب  وا  هکنیا  اّما  و 
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تیاور یلع  زا  ار  نآ  مکاح  يذمرت و  هّللادبع و  نبرباج  زا  طسوالا »  » باتک رد  یناربط  راّزب و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف
.دنا هدرک 

هک يوش  یمن  یـضار  ایآ  : » هک تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  شیامرف  رد  تسا ، نوراه  هاگیاج  شهاگیاج ، هکنیا  اّما  و 
صاّقو و یبأ  نبدعس  زا  ناخیش  تسین »؟ يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یشاب  هتشاد  ار  یسوم  هب  تبسن  نوراه  تلزنم  نم ، هب  تبسن 

نبءارب یلع ، هرمس ، نبرباج  ساّبع ، نبا  رمع ، نبا  هملس ، ّما  سیمع ، تنب  ءامـسا  زا  یناربط  و  يردخ ، دیعـسوبا  زا  راّزب  دمحا و  ماما 
.دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  مقرا ، نبدیز  بزاع و 

دهاوخ نآ  ّدر  يدوز  هب  هک  .تسا  هدرک  جاجتحا  همامالا »  » باتک موس  لصف  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تماـما  رب  ثیدـح  نیا  هب  ّفلؤم 
« .تسین دنا ، هدرک  رکذ  هچ  نآ  رب  یتلالد  نآ  رد  یلاعت و  هّللاءاش  نا  دمآ 

شلاح حرش 

شخب نایاپ  هماّلع ، ملاع ، ماما ، داتسا ، هرّونم ، هنیدم ي  نکاس  یعفاش ، ینارهـش  يروزرهـش  یناروک  نسح  نب  میهاربا   : » يدارم  - 1
راـثآ هب  اـناد  ّتقد ، اـب  قّـقحم  يدـنب ، شقن  یفوـص  دّدـعتم ، ياـه  فیلأـت  ياراد  یلاـعت ، هّللاـب  فراـع  نادنـسم ، گرزب  ناـقّقحم ،
شناد شدوخ  درک و  فیلأت  دمآ ، ایند  هب  جنپ  تسیب و  رازه و  لاس  لاّوش  رد  نیّدلا ، ناهرب  تقولاوبا ، سانشرابت  دنـسم  ناگتـشذگ 

دش و روهـشم  شمان  تفرگ ، هرهب  اج  نآ  هتـسجرب ي  ياملع  زا  دش و  نکاس  اج  نآ  رد  درک و  ترفاسم  هرّونم  هنیدم ي  هب  دیبلط و 
فیرـش دجـسم  رد  و  دنزومایب ، دنریگب و  وا  زا  ات  دنتفاتـش  شیوس  هب  تسدرود  ياهروشک  زا  ینایوج  شناد  تفرگ و  الاب  شتلزنم 

زا ییایرد  شناد و  ياه  هوک  زا  یهوک  وا  درک ، فیلأت  دـلج  دـص  هب  کیدزن  دـنمدوس  دّدـعتم  ياـه  باـتک  و  درک ، سیردـت  يوبن 
هنیدم رد  شا  هناخ  رد  کی  دص و  کی  رازه و  کی  لاس  یناّثلا  عیبر  مهدجه  رهظ  زا  دـعب  هبنـشراهچ  زور  رد  .دوب  نافرع  ياهایرد 

عیقب رد  تشذگرد و  هرّونم  ي 
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: دیوگ شدیتاسا  نایب  رد  دیناسألا » هرابرد ي  شا  هلاسر   » رد یلخن  دمحا  خیش   - 2(1) .دیامرف » شتمحر  لاعتم  دنوادخ  دش ، نفد 

، تشاد اه  هتشر  مامت  رد  ناینیشیپ  طابنتسا  یتسرد  زا  تیاکح  شراکفا  هک  یـسک  هدنـشخب ، دنمـشناد  هماّلع ، ملاع ، تسا ، نانآ  زا  »
: دنوش هداد  نادنزرف  هداوناخ و  تورث و  اه  نآ  لیصحت  هار  رد  و  دوش ، هتشون  مشچ  کشا  اب  شتافیلأت  هک  دوب  هتسیاش  سپ 

دنوادخ نآ ، دنمـشناد  هفّرـشم و  هنیدم ي  نکاس  یفوص ، یعفاش  یناروک  يدرک  نسح  نب  میهاربا  لئاضفلاوبا ، نیّدلا ، ناهرب  خـیش 
يرصب ملاس   - 3(2) .نیمآ » .دهد  رارق  ترخآ  ایند و  رد  هعـساو  تمحر  دروم  ار  وا  دزاس و  دنم  هرهب  وا  زا  ار  ناناملـسم  ام و  لاعتم 
یناروک نسح  نب  میهاربا  قّقحم ، هماّلع ي  تسا : نانآ  زا  : » دیوگ شردـپ  دـیتاسا  رکذ  رد  دانـسالا » ّولع  هفرعمب  دادـمإلا   » باتک رد 

« ...یندم

عماج تقیرط ، ياه  هدعاق  راذگ  هیاپ  نیقّقحملا ، هدمع  نیثّدحملا ، هدبز  : » دیوگ وا  زا  لقن  ماگنه  هب  يدابآ  گنروا  نیّدلارخف   - 4
خیش هّیلج  ياه  تمارک  هیلاع و  تاماقم  بحاص  داتسا  ِداتسا  يدرک ، میهاربا  خیش  میقتسم ، طارص  کلاس  تقیقح ، تعیرـش و  نایم 

« .ثیدح نف  رد  ثّدحم ، هّللا  ّیلو 

لوصا ملع  ود  ره  رد  لاعتم  دـنوادخ  ياه  هناـشن  زا  يا  هناـشن  يدرک  نیا  : » دـیوگ نسحلا  رخف  باـتک  رد  ناـمز  نسح  يولوم   - 5
رد اهروشک و  همه ي  رد  هراشا  هّجوت و  دروم  شدوخ  نامز  رد  و  دوب ، يرگ  یفوص  مولع  یهقف و  ياـه  عرف  هقف و  لوصا  دـئاقع و 

هلاسر هب  ار  اه  نآ  داد و  یم  خساپ  اه  نآ  هب  دوب ، هتفرگ  رارق  لاؤس  دروم  يرانک  هشوگ و  ره  زا  دوب و  دش ، رکذ  هک  ییاهزیچ  ریاس 
ياه هتشون  اه  هتشر  مامت  رد  درک و  یم  لیدبت  يا 

ص:262
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« .دوش یم  هتخانش  وا  رایسب  تلیضف  رترب و  شناد  اه  نآ  زا  هک  دراد  يریظن  یب  رایسب و 

: تسا نینچ  دانسالا » تاّمهم  یلا  داشرإلا   » باتک رد  شا  هتفگ  نتم  هک  تسا  يولهد  هّللا  ّیلو  هاش  دیتاسا  زا  يدرک  نینچ ، مه 

مرتحم نیمرح  رد  ریهاشم  زا  راوگرزب ، ربهار  نایاوشیپ  یمارگ ، لالجاب  دیتاسا  زا  نت  تفه  هب  نم  دنـس  هک  ار  ادخ  ساپـس  لصف -  »
نبدّمحم خیـش  و  يرفعج ، یبرغم  یـسیع  خیـش  و  یلباب ، ءالع  نبدّـمحم  خیـش  دـنراد : عامجا  نانآ  يرترب  رب  ناگمه  هک  دـسر  یم 
نبدـمحا خیـش  و  یّکم ، یمیجع  یلع  نب  نسح  خیـش  و  یندـم ، يدرک  نسح  نب  میهاربا  خیـش  و  یبرغم ، ینادر  نامیلـس  نبدّـمحم 

نارگید ای  اه  نآ  دوخ  هک  تسا  يا  هلاسر  نانآ  زا  کی  ره  يارب  یّکم و  سپس  يرصب  ملاس  نب  هّللادبع  خیش  و  یّکم ، یلخن  دّمحم 
« .دنا هدروآدرگ  فلتخم  ياه  شناد  ِرد  ار  دوخ  نوگانوگ  ياهدانسا 

مکّیلو اّمنا   » لاعتم يادخ  مالک  هب  لالدتـسا  هب  خساپ  رد  هفحتلا »  » شباتک رد  يدرک  زا  يا  هتفگ  هب  يولهد  هک : تسا  رکذ  نایاش  و 
.تسا هدرک  هدافتسا  ...هّللا »

.تسا زیگنا  تفگش  ملعلا » هنیدم   » ثیدح هب  تبسن  وا  نخس  زا  اج  نیا  رد  وا  ضارعا  اج و  نآ  رد  وا  مالک  هب  وا  لالدتسا  سپ 

يرصب يدرک  تابثا   - 122

رظّنلا ءالج  ، » شباتک رد  وا  .تسا  هدرک  تابثا  نآ ، هب  نانیمطا  اب  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح يرصب ، يدرک  نامیلس  نب  لیعامـسا  خیش 
یم تبسن  اطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  دناعم  یبصان  هّیمیت ي  نبا  نخـس  ندرک  لطاب  تهج  رد  رجح » نبا  تاهبـش  عفد  یف 

: دسیون یم  نینچ  دهد ،

نتفرگ و تسد  هب  اصع  اه و  هقرخ  ندیـشوپ  دـننام  هناریقف  ياه  سابل  ندیـشوپ  زا  يرهاظ  لاوحا  راـثآ و  هب  ندـشرورغم  زا  زیهرپب  »
هکلب درادـن ، دـنوادخ  تفرعم  زا  يزیچ  هک  یلاح  رد  تسین ، دـنمدوس  هدـش ، فصّتم  اه  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  اـه  نیا  نوچ  هریغ ،

يرگید هن  دوخ و  دزن  اهنت  ار  رما  تقیقح  وا  هک  اج  نآ  زا  .دنک  یم  داقتنا  دیتاسا  هب  ینیبدوخ ، اب  تسا ، فصّتم  اه  نآ  هب  هک  یسک 
یمن دندش و  بّکرم  لهج  راچد  نوچ  دندیسر ، تکاله  هب  تریح  ياه  يداو  رد  تلاح  نیا  ینامدرم  نینچ  زا  يرایـسب  دنیب و  یم 

ضارتعا و  نارگید ، ینالقـسع و  رجح  نبا  و  ینازاتفت ، دعـس  و  ءيرقملا ، نبا  هّیمیت ، نبا  دـننام  دـنناد ، یمن  هک  دـنناد  یمن  دـنناد و 
، دوخ زا  شیپ  ناگدرم  نارصاعم و  رب  نانآ 
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هچ نآ  هلمج  زا  تسا ؛ هدوزفا  مه  ار  رگید  ییاـهزیچ  هّیمیت  نبا  .يرگید  هن  تسا  شیوخ  دزن  اـهنت  قح  هار  ندرک  رـصحنم  رب  لـیلد 
رب تفگ - : یم  هک  تسا  هدینـش  دوخ  : » تسا هدروآ  دوخ  رـصع  ناگرزب  یخرب  زا  دوخ  یثیدـح  ياهاوتف  رد  یمتیه  رجح  نبا  هیقف 

لحم دص  یس  زا  شیب  رد  مه  یلع  نامیاقآ  و  یتاهابتشا ! هچ  تسا و  یتاهابتـشا  ياراد  رمع  نامیاقآ  هیحلاص  رد  لبج  دجـسم  ربنم 
؟ دننک یم  اطخ  یلع  رمع و  هک  یماگنه  دوش  یم  لصاح  یتسرد  وت  يارب  هنوگچ  وت  معز  هب  سپ  .تسا  هدرک  اطخ 

نآ رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دوـمرف : هک  يا  هدینـشن  یلع  ناـمیاقآ  ّقـح  رد  ار  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شیاـمرف  اـیآ 
»...؟ تسا

یکلام یناقرز  تیاور   - 123

هراشا

؛ شناد رهـش  : » دیوگ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  مان  حرـش  رد  یکلام  یناقرز  يرهزا  فسوی  نب  یقابلادـبع  نبدّـمحم 
دنا هتسناد  حیحص  ار  تیاور  نآ  مکاح  يذمرت و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هک  هنوگ  نامه 

، دشاب یم  نسح  یثیدح  هک  تسا  نآ  تسرد  .ساّبع و  نبا  زا  نارگید  خیشلاوبا و  یناربط و  مکاح و  نینچ  مه  یلع و  زا  نارگید  و 
نآ حیحـص  هن  تسا و  هدرک  اـعّدا  يزوج  نبا  هک  هنوگ  نآ  یگتخاـس  هن  .دـنا  هتفگ  رجح  نبا  ییـالع و  ظـفاح  ود  هک  هنوگ  ناـمه 

(1) .دنمان » یم  حیحص  ار  نسح  هک  دنتسه  یناسک  ناثّدحم  نایم  رد  یلو  تسا  هتفگ  مکاح  هک  هنوگ 

شلاح حرش 

: دیوگ وا  لاح  حرش  رد  يدارم 

زاو شردپ  زا  ، هماّلع هیقف  رایـشوه ، دهاز  ثّدحم ، ماما  یناقرز »  » هبروهـشم یکلام  يرهزا  فسوی  نب  یقابلادبع  نب  یناقرز  دّـمحم  »
رب یحرش  أطوملا ، رب  یحرش  دننام  دراد  ییاه  باتک  .تخومآ و  شناد  نارگید  یلباب و  دّمحم  خیش  زاو  یسلماربش  یلعرون 
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لاس 1122 هب  شتافو  تفرگ ، سرد  مه  يواربش  هّللادـبع  لامج  و  یقـشمد ، ینولجع  لیلخ  نبدّـمحم  خیـش  زا  .هریغ و  بهاوملا و 
(1) .دنک » تمحر  شیادخ  تسا ؛

« بهاوملا حرش  »

نبدّـمحم نیثّدـحملا ، متاـخ  هماـّلع ، ـالوم ، ِبهاوملا  حرـش  : » تسا هدـمآ  نینچ  باـتک  نیا  هراـبرد ي  نونظلا » فـشک   » باـتک رد 
ياه ثیدـح  رتشیب  نآ  رد  دـلج ، راهچ  رد  تسا  یلماـک  حرـش  لاس 1122 ، ياّفوتم  یکلام  يرـصم  یناـقرز  فسوی  نب  یقابلادـبع 

دنوادخ تسا ، هدروآ  درگ  ار  راوگرزب  نآ  فیرش  تافص  هریس و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  لئامـش  رد  هدش  تیاور 
تـسا هتفگو  هدروآدوخ  هریـس »  » باتک كرادمردار  باتک  نیا  نالحد  ینیزو  (2) .دـیامرف » شیاطع  هعـساو  تمحر  ریخ و  يازج 

: هک

باتک زاغآ  رد  یناقرز ، نآ ، هدنسیون ي  دوخ  نینچ  مه  ...تسا .» هنیمز  نیارد  هدش  هتشون  ياه  باتک  نیرت  حیحـص  اه  باتک  نیا  »
 . ...تسا هدرک  هراشا  نآ  رابتعا  هب 

يرصب ملاس  تابثا   - 124

هراشا

دلاو خیش  هیدنبشقن ؛ تقیرط  هلسلس ي  اّما  : » دیوگ دانسالا » ّولع  هفرعمب  دادمالا   » باتک رد  یعفاش  يرـصب  ملاس  نب  هّللادبع  نب  ملاس 
دّمحم هجاوخ  زا  وا  يدنبـشقن و  ینامثع  نیّدلا  جات  فراع ، خیـش  زا  وا  ریـشقاب و  هّللادبع  شداتـسا  زا  دـیامرف  شظفح  دـنوادخ  هک 

.دمآ ( 120  ) هرامش ي رد  رتشیپ  هچ  نآ  رخآ  ات  تسا » هتفرگ  یقاب 

شلاح حرش 

هک یکلام  يرهزا  ریما  دّمحم  نبدّمحم  خیـش  دننام : تسا  گرزب  ياملع  هدنهد ي  هزاجا  خیاشم  زا  يرـصب  هّللادـبع  نب  ملاس  خـیش 
رد هک  هنوگ  نآ  یناکوش  و  هدمآ ، دانـسالا » تاّمهم  یلإ  داشرالا   » رد هک  يولهد  هّللا  ّیلو  هاش  و  تسا ، هدمآ  وا  دـیناسا » هلاسر   » رد

.نارگید و  تسا ؛ هدمآ  رتافّدلا » دانسأب  رباکألا  فاحتإ  »

ص:265
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یندم یجنزرب  تابثا   - 125

هراشا

زا رضخ  نتخومآ  یگتخاس  ناتساد  لقن  زا  سپ  هعاّسلا » طارـشا  یف  هعاشإلا   » باتک رد  یندم  يدرک  یجنزرب  لوسّرلادبع  نبدّمحم 
: دیوگ يراق » یلع  هتشون ي  يدهملا  بهذم  یف  يدرولا  برشملا   » باتک زا  هفینحوبا 

یهابت رد  اشوک  نادحلم  زا  یضعب  نانخـس  زا  شنحل  ندوب و  کیکر  هب  هجوت  اب  ناتـساد  نیا  هک  دنامن  هدیـشوپ  تفگ : یلع  خیـش  »
هک دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا  يا  هدنب  : » دیامرف یم  شّقح  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  يرضخ  نآ  هک : تسا  نیا  شلصاح  نوچ  تسا ، نید 

درگاـش هتخوـمآ ، وا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  (1)و  میتـخومآ » وا  هب  ناـمدوخ  زا  یـشناد  مـیداد و  وا  هـب  ناـمدوخ  يوـس  زا  یتـمحر 
لاس یس  تّدم  رد  رضخ  هک  ار  هچ  نآ  تخومآ  لاس  هس  تّدم  رد  هک  درگاش  نیا  هتشاد  یعیرس  مهف  هچ  و  تسا )!(  هدوب  هفینحوبا 

! تسا هدماین  رامش  هب  اه  یفنح  تاقبط  رد  يریـشق  مساقلاوبا  هکنآ  رتروآ  تفگـش  و  دوب ! هتخومآ  شتامم  تایح و  رد  هفینحوبا  زا 
زا هن  تسا و  هتخوماین  ناشیا  زا  ار  مالسا  یلو  هدرک  كرد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  رـضخ  زا  رتزیگنا  تفگـش  و 

!...« نارای نیرترواد  ملعلا و  هنیدم  باب  یلع  دننام  باحصا  نادنمشناد 

شلاح حرش 

نب نسح  نامیاقآ  هب  وا  بسن  هک  دّیسلادبع  نبردنلق  نب  لوسّرلادبع  نبدّیسلادبع  نب  لوسّرلادبع  نبا  یجنزرب  دّمحم  : » دیوگ يدارم 
هناـگی دنمـشناد  ّتقد ، اـب  قّـقحم  تساـج ، نآ  رد  مه  شدـّلوت  یجنزرب و  ًالـصا  هک  تسا  یعفاـش  دراد  دـنویپ  بلاـط  یبا  نـب  ّیلع 

نآرق و تئارق  تفای و  دشر  اج  نآ  رد  دش ، ّدلوتم  لهچ  رازه و  کی  لاس  لّوألا  عیبر  مهدزاود  هعمج  بش  روز  رهـش  رد  هدنـشخب ،
تـسایر دش و  هفیرـش  هنیدـم ي  نکاس  سپـس  ...تفرگ  ارف  ار  اه  شناد  رگید  وا  هلیـسو ي  هب  تخومآ و  شردـپ  زا  ار  نآ  دـیوجت 

هب ...تشون و  يزیگنا  تفگش  ياه  باتک  دش و  نآ  ناگرزب  زا  دش و  راد  هدهع  ار  سیردت 

ص:266

(. 65 فهک / ) ًاملع ّاندل  نم  هانمّلع  اندنع و  نم  همحر  هانیتآ  اندابع ، نم  ًادبع  ادجوف  ( . 1 - 1
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؛ دـش نفد  هنیدـم  رد  دوب و  هسو  دـص  کی  رازه و  لاس  مّرحم  لّوا  رد  شگرم  دوب ، لمع  ملع و  رد  هناـگی  نادنمـشناد  زا  یّلک  روط 
(1) .دیامرف » شتمحر  لاعتم  يادخ 

یناشخدب تیاور   - 126

یلیقع و  هّللادبع ، نبرباج  زا  راّزب  دنک  یم  لقن  : » دنک یم  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  نیا  یناشخدب  یثراح  ناخ  دمتعم  نبدّمحم  ازریم 
: دنتفگ هک  یلع  زا  هفرعملا »  » رد میعنوبا  و  رمع ، نبا  یلع و  زا  مکاح  و  ود ، ره  زا  یناربط  رمع و  نبا  زا  يدع  نبا  و 

هدوزفا ًاـعوفرم  ساـّبع  نبا  زا  یتیاور  رد  یناربط  و  .اـهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
« .دوش نآ  دراو  شرد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا :

نبا ظفاح  .تسا و  هدروآ  تاعوضوملا »  » رد ار  نآ  هدرک و  تفلاخم  وا  اـب  يزوج  نبا  تسا و  حیحـص  مکاـح  يأر  هب  ثیدـح  نیا 
دزن ثیدـح  نیا  .یگتخاـس و  هن  حیحـص و  هن  تسا  نسح  ثیدـح  سپ  .تسا  تـسرد  رفن  ود  ره  لوـق  فـالخ  تـسا : هـتفگ  رجح 

باتک رد  نینچ  مه  (2) .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  : » تسا ظـفل  نیا  اـب  یلع  زا  هـّیلحلا »  » رد میعنوـبا  دزن  يذـمرت و 
: دیوگ سپس  هدرک و  تیاور  ار  نآ  اجنلا » حاتفم  »

هکنیا رد  يزوج  نبا  تسا و  حیحص  هتفگ ، مکاح  هکلب  تسا ؛ نسح  ثیدح  نیا  هک  دننآ  رب  ناثّدحم  زا  نارگشهوژپ  رتشیب  میوگ : »
: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  نآ  مه  نیّبحملا » هفحت   » باـتک رد  (3)و  .تسا » هتفر  اطخ  هب  هدروآ ، یگتخاس  رابخا  رامـش  رد  ار  نآ 

مع .رمع  نبا  زا  دع  بط ، قع ، .هّللادبع  نبرباج  زا  سط  ر ، .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  »

ص:267

.66  - 65 رردلا 4 /  کلس  ( . 1 - 1
.73 راهطألا /  تیبلا  لها  بقانم  نم  ّحص  امب  راربألا  لزن  ( . 2 - 2

.یّطخ ابعلا  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  ( . 3 - 3
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.يرخآ رفن  ود  ره  زا  مکاح )  ) .یلع ك زا  هفرعملا »  » رد میعنوبا ) )

نبا ظفاح  .تسا و  هدروآ  تاعوضوملا  رد  ار  نآ  هدرک و  تفلاخم  وا  اب  يزوج  نبا  هتـسناد و  حیحـص  مکاح  ار  ثیدح  نیا  میوگ :
مشناد و رهـش  نم  .یگتخاس  هن  حیحـص و  هن  تسا  نسح  ثیدـح  سپ  .تسا  نانآ  رفن  ود  ره  لوق  فالخ  رب  قح  تسا : هتفگ  رجح 

.دیایب نآ  دزن  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع 

(1) .ساّبع » نبا  زا  یناربط 

ملاعلا ردص  تابثا   - 127

نتم هک  تسا  هدروآ  ار  عماوجلا » عمج   » رد یطویـس  ظفاح ، نخـس  مامت  هک  اج  نآ  هدرک ؛ تابثا  ار  ثیدح  ملاعلا (2)  ردص  دّمحم 
.دش هدروآ  هرامش ي 88 )  ) دوخ ياج  رد  نآ 

هّللا ّیلو  هاش  تیاور   - 128

هراشا

، تسا هدروآ  لسرم  روط  هب  ار  ثیدح  نیا  مّلـسم ، ثیدح  ناونع  هب  نینیعلاهّرق »  » شباتک ياج  دنچ  رد  يولهد »  » ردـپ هّللا  ّیلو  هاش 
اب دـنداد  یهاوگ  وا  شناد  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  دـیوگ « : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لـیاضف  ناـیب  رد  هلمج  زا 

یلع امش  نیرترواد  : » شیامرف اب  يرواد  رد  وا  يرترب  هب  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » شیامرف

ص:268

زا نانآ  نیرّخأتم  ياملع  زا  يرایسب  تسا و  ّتنس  لها  دامتعا  دروم  گرزب  ناثّدحم  زا  یناشخدب  .یّطخ و  نیّبحملاهفحت -  ( . 1 - 1
دننک و یم  داهـشتسا  شیاه  تیاور  هب  بتک  نآ  رد  و  اجنلا ، حاتفم  نیّبحملا ، هفحت  راربألا ، لزن  دـننام : دـننک  یم  لقن  شیاه  باتک 

یثراح دابق  نب  متـسر  نبدّمحم  ثّدـحم ، ملاع ، خیـش ، : » تسا هدروآ  نینچ  ار  وا  لاح  حرـش  « 259 رطاوخلا 6 /  ههزن   » هدنـسیون ي
.دنک یم  رکذ  ار  نآ  ریغ  وا و  هدشرکذ ي  ياه  باتک  سپس  .تسا » لاجر  ثیدح و  رد  روهشم  ناگرزب  زا  یکی  .یشخدب 

باتک رد  هک  دوب  يولهد  هّللا  ّیلو  هاش  رـصاعم  .تسا  مهدزاود  نرق  رد  دـنه  نیمزرـس  رد  ّتنـس  لـها  ياـملع  ناـگرزب  زا  ( . 2 - 2
.تسا هدرک  شیاتس  حدم و  ار  وا  هیهلالا » تامیهفتلا  »
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« .تسا

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  : » دیوگ نینچ  مه  و 

دـش یمن  نیا  .دش و  شربمایپ  هلیـسو ي  هب  قافآ  همه ي  رد  شنید  شرتسگ  راتـساوخ  لاعتم  دنوادخ  متفه : هتکن ي  : » دـیوگ زین  و 
ناشیا نابز  رب  ناحبس  دنوادخ  سپ  .دنتخومآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  زا  ار  نآرق  هک  ینایراق  نادنمـشناد و  قیرط  زا  زج 

دنک بیغرت  نانآ  زا  نآرق  شناد و  يریگدای  هب  ار  مدرم  ات  دومرف  راکشآ  ار  هباحـص  زا  یهورگ  لیاضف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
، دنـسانش یمن  لاوقا  هب  ار  لاجر  هک  یناسک  هکنیا  ات  دـمآرد  دوخ  نادرگاش  هب  ناثّدـحم  ياه  هزاـجا  هلزنم ي  هب  اـه  تلیـضف  نآ  و 

وگزاب ار  نآ  ثیدح  ياه  باتک  هک  هنوگ  نامه  دندوب  كرتشم  اه  تلیضف  نیا  رد  باحـصا  ياملع  .دنـسانشب و  لاجر  هب  ار  لاوقا 
لالح و هب  امش  نیرتاناد  تسا و  یبُأ  امش  نیرت  هدننک  تئارق  تسا و  نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » تسا باب  نیا  زا  دننک و  یم 

« .تسا ذاعم  مارح 

: دیوگ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  يراوگرزب  رد  افلخلا » هریس  یف  افخلا  هلازإ   » باتک رد  هّللا  ّیلو  هاش  و 

سپ تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  » 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : یم  هک  هدش  لقن  هّللادبع  نبرباج  زا  .دیایب و  رد  نآ  دزن  دیاب  دـهاوخ  ار  شناد  سک  ره 

« .دیایب رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  و  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف یم  ملس  هلآ و 

هتـشون شردـپ  تاداقتعا  نایب  رد  هک  يا  هلاسر  رد  هک  اـج  نآ  دـنک ، یم  فارتعا  ملعلا  هنیدـم  ثیدـحزا  شردـپ  تیاور  هب  يولهد 
يرامـش یب  ياه  ثیدح  شیاه ، باتک  رد  : » دـیوگ تسا  هدـمآ  يولهد  ناخ  یلع  قشاع  زا  یبقعلا » هریخذ   » رد هک  هنوگ  نآ  تسا 

نم  » و وت ) زا  نم  ینم و  زا  وت  « ) .کـنم اـنأ  یّنم و  تنأ   » و مخریدـغ » ثیدـح   » هژیو هب  تسا ؛ هدرک  لـقن  ار  نینمؤملاریما  بقاـنم  زا 
! ادنوادخ « ) کیلإ کقلخ  ّبحأب  ینتئأ  : » ثیدح و  هدش ) ادج  نم  زا  دوش  ادج  وت  زا  سک  ره  یلع  ای  « ) ینقراف دـقف  یلع  ای  کقراف 
و تسا ) نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  « ) .اُهباب ٌّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   » و ناـسرب ) نم  هب  ار  تدوخ  دزن  تا  هدـیرفآ  نیرت  بوبحم 

نیا « ) هرجفلا لتاق  هرربلا و  ریمأ  اذه   » ثیدح

ص:269
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فالتخا شا  هرابرد  ناثّدـحم  هک  ار  دیـشروخ - ) ندـنادرگرب  « ) سمـشلا ّدر  : » ثیدـح و  تسا ) ناراکهنگ  لتاق  ناراکوکین و  ریما 
زا رگید  يواحط و  زا  ار  نآ  دهاوش  سپس  تسا و  هدرک  لقن  یناربط  مساقلاوبا  زا  یندم  رهاطوبا  خیـش  زا  حیحـص  لقن  هب  دنا  هدرک 

یضترم زا  یحیحص  ياه  لقن  اب  يدّدعتم  ياه  تمارک  نینچ  مه  .تسا  هدرک  مکح  نآ  ندوب  حیحص  هب  هدروآ و  ناثّدحم  ناگرزب 
« .تسا هدرک  تیاور 

شلاح حرش 

ملاع  » هب ار  وا  يدنـس  نیعم  دّـمحم  .تسا  ناشدامتعا  دروم  دـنه و  ياملع  گرزب  وا  .تسا  فیرعت  زا  زاین  یب  يولهد  هّللا  ّیلو  هاش 
، لجا خیـش  ام ، نامز  سیئر  شنارود ، ياملع  ياوشیپ  : » دـیوگ رگید  ياـج  رد  .تسا (1) هدرک  فیـصوت  ...شنامز » فراع  دـنه و 
، ناثّدحم گرزب  : » تسا هدرک  شفیـصوت  نینچ  نیدشاّرلا » هرغ   » رد يولهد  نیّدلادیـشر  (2)و  ...دنه » نیمزرـس  ماما  لمکا ، یفوص 

« ...نافراع ياوشیپ 

: تسا هدرک  شفیصوت  هنوگ  نیا  مالکلا » یهتنم   » رد يدابآ  ضیف  یلعردیح  و 

« ...نایناهج رب  دنوادخ  تّجح  نامّلکتم ، هیاپ ي  ناثّدحم ، رورس  نافلاخم ، هدنشُک ي  نافراع ، شخب  نایاپ  »

زا نآ  هصالخ ي  هک  تسا  هدروآ  ار  وا  لاح  حرـش  مولعلا » دـجبأ   » و ءالبنلا » فاحتإ   » ياه باتک  رد  یجونق  ناـخ  نسح  قیدـص  و 
: تسا نینچ  مود  باتک 

دبعلا همجرت  یف  فیطللا  ءزجلا   » مان هب  يا  هلاسر  يولهد ؛ ثّدـحم  میحرلادـبع ، نبدـمحا  هّللا  ّیلو  هاـش  لـجا ، خیـش  ناـمز ، دنـسم  »
، هبنشراهچ زور  وا  : » تسا نیا  شا  هصالخ  .تسا  هدروآ  نآ  رد  یسراف  هب  لّصفم  ار  دوخ  لاح  حرش  هک  دراد  فیعضلا »

ص:270

.273 بیبحلاب /  هنسحلا  هوسألا  یف  بیبللا  تاسارد  ( . 1 - 1
.292 نامه / ( . 2 - 2
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، تسا نیدلا  میظع  دجبا ، باسح  هب  نآ  خیرات  هدام  هک  تسا  هدـش  دـّلوتم  يرجه  لاس 1114  رد  رجف ، عولط  ماگنه  لاّوش  مراـهچ 
راثآ رکذ  یف  یلجلا  لوقلا   » باتک رد  هک  دندوب ، هدید  شّدلوت  زا  لبق  ییاه  تراشب  شراوگرزب  ردـپ  هلمج  زا  ناحلاص  زا  یهورگ 

یسراف ياه  باتک  زا  یکدوک  رد  .تسا  هدمآ  تسا ، یلع  هب  بطاخم  هک  یتیلهپ  يوهراب  هّللادیبع  نب  قشاع  دّمحم  خیـش  زا  یلولا »
هزاجا ي و  دیـشوپ ، ار  نایفوص  هقرخ ي  و  دـش ، لوغـشم  هیدنبـشقن  خـیاشم  ياهراک  هب  و  تفرگ ، ارف  یبرع  رـصتخم  ياه  باـتک  و 
هک : » تفگ داد و  وا  هب  دهاوخ  هک  سک  ره  زا  تعیب  نتفرگ  هزاجا ي  شردپ  دـش ، غراف  شناد  لیـصحت  زا  تفای و  ندـناوخ  سرد 
دش قّقحم  وا  يارب  دیحوت  رد  یگرزب  شیاشگ  دش و  سرد  لوغشم  لاس  هدزاود  دودح  سپس  تسا .» شدوخ  تسد  دننام  وا  تسد 

بهاذـم ياـهایرد  رد  دـش و  ریزارـس  شبلق  رب  ینادـجو  موـلع  جوـف  جوـف  تشگ و  نـهپ  شیارب  كولـس  رد  يا  هدرتـسگ  نـماد  و 
دیزگ و تماقا  اج  نآ  لماک  لاس  ود  درک و  رفـس  اج  نآ  هب  لاس 1143  دش ، نیفیرش  نیمرح  ترایز  قاتـشم  تفر و  ورف  هناگراهچ 

.دش نیمرح  خیاشم  رگید  یندم و  رهاطوبا  خیش  درگاش 

ماکحا و حلاصم  اه و  ّتنـس  ياهزار  ثیدح و  هقف و  نایم  عمج  دیـشخب و  ودب  ار  هیحتاف  تعلخ  هکنیا  وا ، رب  یهلا  ياه  تمعن  زا  و 
هکنیا ات  .دوب  هدروآ  ّلج  ّزع و  شراگدرورپ  يوس  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  هک  درک  ماهلا  وا  هب  ار  ییاهزیچ  رگید 

قلخ و عادـبا و  ملع  مامت  دومن و  كاپ  لوقعم  لها  ياه  یگدولآ  زا  درک و  تابثا  اه  تّجح  اه و  لیلد  اـب  ار  ّتنـس  لـها  ياـهرواب 
اب نآ  نتشاداپرب  قیفوت  یلمع و  تمکح  دش و  اطع  وا  هب  یناسنا ، ياه  سفن  دادعتـسا  ملع  ضرع و  لوط و  اب  ندش  کیدزن  ریبدت و 
ار هدیدنـسپان  تعدب  زا  ار  هبترمدنلب  ّتنـس  لوخدم و  هدش ي  فیرحت  زا  لوقنم  ملع  يزاسادـج  دـش و  هضافا  وا  هب  ّتنـس  باتک و 

.دش مامت  .درک  ادج 

، نآرقلا همجرت  یف  نامحّرلا  حتف  هلمج : زا  دراد  یناوارف  دنمدوس  دنمشزرا  ياه  فیلأت  .دوب  يرجه  لاس 1176  هب  وا  تشذگ  رد  و 
نیمثلا ردلا  هابتنالا و  و  ریثکلا ، ریخلا  لیمجلا و  لوقلا  و  اطوملا ، حورش  یف  یّفصملا  يّوسملا و  و  ریسفتلا ، لوصأ  یف  ریبکلا  زوفلا  و 

ءافلخلا و هفالخ  نع  افخلا  هلازا  باتک  و  هغلابلا ، هّللاهّجح  باتک  و 
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.نآ ریغ  تامیهفتلا و  لئاسر 

موحرم ام  رـصاعم  ما و  هدروآ  نیثّدـحملا » ءاهقفلا و  رثآم  ءاـیحإب  نیقّتملا  ءـالبنلا  فاـحتإ   » مباـتک رد  وا  زا  یطوسبم  لاـح  حرـش  و 
وا شیاتس  رد  هدروآ و  ینجلا » عنایلا   » شا هلاسر  رد  وا  زا  یحورشم  لاح  حرـش  یتهرت ، یمیت  يرکب  ییحی  نب  نسحمدّمحم  يولوم 

« .تسا هدومن  رکذ  ینالوط  وکین و  ار  وا  نایاپ  زاغآ و  لاح  حرش  تسا و  هدروآ  يدنمشزرا  رایسب  ترابع  هدرک و  هغلابم 

يدنس نیعم  دّمحم  تابثا   - 129

هراشا

هب هک  نیا  و  دنا ، هدرک  لالدتسا  ربمایپ  نارای  زا  يرایـسب  هورگ  لمع  هب  سایق ، تیّجح  رب  : » تسا هتفگ  يدنـس  نیما  دّمحم  نب  نیعم 
نداد حیجرت  سایق و  هب  نانآ  لمع  نینچ : مه  دشاب و  هدوب  داحآ ، نآ  ياه  لیـصفت  هک  دنچره  تسا  هدـش  لقن  نانآ  زا  سایق  رتاوت 

.تسا سایق  تیّجح  رب  یعامجا  قافو ، نیا  يا و  هدننکراکنا  نودب  هدیدرگ  عیاش  هدش و  رارکت  يرگید ، رب  یکی 

هنیدم باب  زا  سپ  .تسا  هدش  لقن  نانآ  زا  مه  سایق  تّمذـم  نعط و  هدـش ، لقن  سایق  نانآ  زا  هک  هنوگ  نامه  هک : نیا  خـساپ  سپ 
(1) .دوب » نآ  يور  زا  رتهب  شفک  فک  ندرک  حسم  دوب ، یم  سایق  هب  نید  رگا  : » تفگ هک  تسا  هدش  لقن  ملعلا 

شلاح حرش 

هّللا یلو  هاش  نارصاعم  زا  همّرکم و  هّکم ي  یتفم  رداقلادبع ، خیش  نادرگاش  زا  ّتنس و  لها  روهشم  ناقّقحم  زا  يدنـس  نیعم  دّمحم 
: دیوگ یم  باتک  نآ  رد  .تسا  روهشم  ربتعم  ياه  باتک  زا  بیبللا » تاسارد   » شباتک .تسا و 

ام اب  میحّرلادـبع  نب  هّللا  ّیلو  خیـش  دـنه ، نیمزرـس  ماما  لمکا ، یفوص  لجا  خیـش  نامنارود ، گرزب  اـملع و  ياوشیپ  يأر ، نیا  رب  »
یهافش روط  هب  تسا و  هدرک  تقفاوم 
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روهمج بلاطم  یـضعب  اب  تفلاخم  رد  نم  ندوباهنت  دروم  رد  داد و  رارق  باـطخ  دروم  ارم  اـم  يوکین  ياـه  يأر  زا  يرـس  کـی  رد 
نآ كرابم ، هزیکاپ و  رایـسب ، یـساپس  بلطم ، نیا  رب  ار  لاعتم  دنوادخ  ساپـس  (1) و  ارفنـضغ »؟ تبکر  دقف  فیدّرلا  نم  و  : » تفگ

« .ددنسپ یم  دراد و  یم  تسود  نامراگدرورپ  هک  هنوگ 

هب ار  وا  هدرک و  دای  وا  زا  نیثّدحملا » ءاهقفلا و  رثآم  ءایحإب  نیقّتملا  ءالبنلا  فاحتإ   » باتک رد  مه  یجونق  نسح  ناخ  قیدص  يولوم 
، يدنس نارـصاعم  زا  یکی  هک  تسا  هدرک  هراشا  يا  هدیـصق  هب  هدوتـس و  ار  شباتک  نآ  وا و  هدومن ، فیـصوت  قّقحم » لضاف  خیـش  »

روکذم باتک  نایاپ  رد  هدیصق  نآ  تسا و  هتسناد  وکین  ار  نآ  تسا و  هدورـس  بیبللا » تاسارد   » باتک فصو  رد  يرواشب ، یـضاق 
.تسا هدش  پاچ 

ینفح ملاس  دّمحم  تابثا   - 130

هراشا

سپ : » وا شیامرف  : » تسا هدرک  تابثا  نینچ  ریغـصلا » عماجلا  هیـشاح   » باتک رد  ار  ثیدـح  نیا  یعفاش  ینفح  ملاس  نبدّـمحم  خـیش 
اطع مدرم  هب  ءزج  کی  یلع و  هب  نآ  ءزج  ُهن  تسا ؛ ءزج  هد  شناد  هک  تسا  هدش  دراو  .یلع  يوس  هب  ینعی : دیایب ،» رد  نآ  دزن  دـیاب 

« .تسا رتاناد  نم  زا  وا  هک  سرپب  یلع  زا  تفگ : هدننک  لاؤس  هب  وا  دش و  لاؤس  هیواعم  زا  اذل  تسا و  هدش 

شلاح حرش 

؛ شردارب تسا  نانآ  زا  : » دیوگ ینفح  نیّدلا  لامج  شردارب  ندرکدای  زا  سپ  دوخ  دـیناسأ »  » رد يرهزا  ریما  دّـمحم  نبدّـمحم   - 1
هدـنهددنویپ ي نید ، نییآ و  تنیز  ایند و  ییابیز  فراع ، رگتیادـه  ناـگرزب  هدـنام ي  یقاـب  رگـشهوژپ و  ياـملع  هورگ  فیدرمه 

عماج  » سرد سلجم  رد  ینفح ، دّمحم  نم ، ياقآ  نیّدلاردب ، هّللادبعوبا  خویّشلا ، خیـش  مظعا ، داتـسا  نالـصاو ، هصالخ ي  ناکلاس ،
دلوم رد  یطیغلا » مجنلا   » و ریغصلا »
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زا هیتولخ ي  قیرط  زا  .تشذگرد و  يذمرت  زا  لئامشلا  نتم  ندناوخ  ماگنه  مدش و  رـضاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح 
 .« ...داد نم  هب  ماع  يا  هزاجا  .دش و  نیقلت  نم  هب  رکذ  وا  بناج 

لاس نیّدلا ، مجن  مراکملاوبا ، دوخ ، نامز  بطق  لاعتم ، هّللاب  فراع  ّققدم ، قّقحم ، ملاع ، خیـش ، ینفح -  دّمحم  : » دیوگ يدارم   - 2
زا شیب  و  تشون ، يدنمدوس  ياه  باتک  و  دـش ، اج  نآ  يالـضف  زا  شناد  بسک  لوغـشم  دـش و  رهزألا  دراو  دـش و  دـّلوتم   1101

، راوـگرزب عاجـش ، .دوـب  بوـخ  ناـیب  تحاـصف و  ياراد  وـکین و  شریرقت  دـندش ، یم  رـضاح  شـسرد  سلجم  رد  درگاـش  دـصناپ 
زا نیمز  برغم  قرـشم و  رد  شتایح  نامز  رد  هیتولخ  هقیرط ي  .دنتفاتـش و  یم  شیوس  هب  مدرم  همه ي  هک  دوب  ّققدم  رگـشهوژپ و 

(1) .دش » عقاو  لاس 1181  لّوألا  عیبر  رد  وا  تافو  تفای و  ترهش  وا 

ریما لیعامسا  نبدّمحم  تیاور   - 131

هراشا

نتم .تسا  هدرک  تباث  ار  شندوب  حیحـص  تیاور و  ار  ملعلاهنیدـم »  » ثیدـح یناعنـص ، ینامی  ریما  حالـص  نب  لیعامـسا  نبدّـمحم 
ًاّیرم ملعلاب  کل  ًائینهَف  ِِهتَْأت  نإ  یفطصملا ، ملع  باب  تسا : نینچ  هّیولعلا » هفحتلا  حرش  یف  هیدنلا  هضورلا   » رد وا  هتفگ 

.داب تیاراوگ  شناد  ییآ ، یفطصم  ملع  باب  دزن  رگا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تسا : نینچ  ساّبع  نبا  زا  نآ  ظفل  هک  تسا  نارگید  ساّبع و  نبا  لقن  زا  هدش  تیاور  روهـشم  ثیدح  هب  هراشا 
نبا یلیقع و  .دـیایب » رد  نآ  دزن  دـیاب  دـهاوخ  ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  ِرد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دوـمرف ملـس  هـلآ و  و 

.دنا هدرک  لقن  ار  نآ  مکاح  یناربط و  يدع و 

متمکح هناخ ي  نم  : » ظفل اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ثیدح  زا  يذمرت  هدرک و  لقن  ار  نآ  رباج ، ثیدح  زا  مکاح  يدع و  نبا  نینچ  مه 
.تسا رکنُم  يا -  هخسن  رد  و  بیرغ -  ثیدح  نیا  هتفگ : يذمرت  .تسا » نآ  رد  یلع  و 
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مکاح .دشاب  یم  حیحـص  شدنـس  تسا ، حیحـص  ام  دزن  ثیدح  نیا  تفگ : يربط  ریرج  نبدّمحم  دـهتجم ، گرزب ، ظفاح  هماّلع ، و 
: دیوگ ساّبع  نبا  ثیدح  دروم  رد 

، دش هدیسرپ  ساّبع  نبا  ثیدح  هرابرد ي  وا  زا  هک  دنک  یم  تیاور  نیعم  نب  ییحی  زا  شخیرات  رد  بیطخ  .تسا  حیحـص  شدانـسا 
.تسا حیحص  تفگ :

حالـص ظفاح  .تسا و  هدروآ  تاعوضوملا »  » رد ار  ساّبع  نبا  رباج و  ثیدـح  ود  يزوج  نبا  تسا و  یگتخاـس  دـیوگ : يدـع  نبا 
شیارب يا  هدننک  حدق  ّتلع  هراب  نیا  رد  دنا و  هدش  دقتعم  نآ  ندوب  لطاب  هب  نآ  ریغ  نازیملا و  رد  مه  یبهذ  دـیوگ : ییالع  نیّدـلا 

.دنا هدرک  ندوب » یگتخاس   » ياعّدا یلیلد  چیه  نودب  هکنیا  زج  دنا ، هدرواین 

.دراد یلصا  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا  لقاّدح  دراد  مکاح  كردتـسم  رد  يرایـسب  ياه  قیرط  ثیدح  نیا  دیوگ : رجح  نبا  ظفاح  و 
دـشاب و یم  هتـسناد ، حیحـص  هک  مکاح  لوق  فـالخ  رب  تقیقح  دـیوگ : دوش و  قـالطا  نآ  رب  یگتخاـس »  » هک تسین  هتـسیاش  سپ 
، ندوب غورد  هب  دبای و  یمن  اقترا  تحـص  هب  تسا  هک  نسح »  » عون زا  هکلب  دـشاب ، یم  یگتخاس »  » هتفگ هک  يزوج  نبا  لوق  فالخ 

.دتفا یمن  ورف 

ثیدح نتسناد  حیحص  رب  هکنیا  ات  دشاب  یم  نسح  ثیدح  نیا  هک  مداد  یم  خساپ  نینچ  ینامز  تّدم  هراومه  دیوگ : یطویس  ظفاح 
دنوادخ زا  سپ  مکاح ، طّسوت  ساّبع  نبا  ثیدـح  نتـسناد  حیحـص  اب  هارمه  .مدـش  هاگآ  ریرج  نبا  طّسوت  راثآلا » بیذـهت   » رد یلع 

.تفای نایاپ  تّحص ؛ هبتر ي  هب  نسح  هبتر ي  زا  ثیدح  ياقترا  هب  مدرک  نیقی  مدرک و  هراختسا 

زا ریغ  ثیدح ، هّمئا  زا  یکی  هک  تسا  یثیدح  مسق  کی  دنا : هدرک  میسقت  عون  تفه  هب  ار  حیحص  ثیدح  ثیدح ، نایاوشیپ  میوگ :
هماـّلع و  هّللادـبعوبا ، مکاـح  گرزب ، ظـفاح  ماـما  ود  ثیدـح  نیا  تّحـص )  ) رب و  تسا ، حیحـص  هک  دنـشاب  هدرک  حیرـصت  نیخیش ،

هب دوش و  یم  مکُح  شا  هتفگ  هب  هک  دوب  يا  هّمئا  زا  ریرج  نبا  دیوگ : ریرج  نبا  هرابرد  يدادغب  بیطخ  .دنراد  صن  ریرج  نبدّـمحم 
تکراشم وا  اب  نآ  رد  شنارود  مدرم  زا  سک  چیه  هک  تخومآ  ار  ییاه  شناد  دوش ، یم  هعجارم  شیأر  هب  شلضف  تفرعم و  ّتلع 

نیمز يور  دیوگ : هّمئا  ماما  هب  فورعم  همیزخ ، نبا  شا  هرابرد  و  تشادن ،
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ظفاح ثّدحم ، دیوگ : شا  هرابرد  یبهذ  هک  تسا  عزانمالب  ياوشیپ  مه  مکاح  اّما  .مسانش و  یمن  ریرج  نبدّمحم  زا  رتاناد  ار  یـسک 
.تسا هدیسر  باتک  دصناپ  هب  کیدزن  شیاهراتشون  هک  تسا  يا  هقث  وا  دیوگ : زین  هّللادبع  نب  لیلخ  .ناثّدحم  ماما  گرزب ،

یـسک وا  تساجک ؟ ود  نآ  ّتقد  ظفح و  هقبط و  ربارب  رد  و  دراد ؟ یهاگیاج  هچ  ماما  ود  نیا  دزن  رد  يزوج  نبا  همه  نیا  اب  میوگ :
یبهذ سپـس  دوب  راک  هابتـشا  رایـسب  شیاه  هتـشون  رد  يزوج  نبا  دـیوگ : شا  هرابرد  یناقوم -  زا  لـقن  هب  یبهذ -  ظـفاح  هک  تسا 

.دوش یم  دراو  داقتنا  تشاد ، فیلات  رد  هک  یباتش  رطاخ  هب  وا  رب  دراد و  شیاهراتشون  رد  رایسب  ياهطلغ  وا  يرآ  میوگ : دیوگ :

ياعّدا یلیلد  چـیه  یب  هکنیازج  تسین  ثیدـح  نیا  يارب  يزیمآ  شنزرـس  ّتلع  تفگ : هک  يدینـشار  ییـالع  ظـفاح  نخـس  میوگ :
ّتقد اه  ّتلع  لاجر و  رد  دـیزگربو و  دیـشخب  دوسو  دـناوخوا  دـیوگ : یم  ییالع  هرابرد ي  یبهذ.دـنا  هدرکار  نآ  ندوب  یگتخاس 

.دش مامت  .تفرگ  یشیپ  مهف  تعرس  نهذ و  تمالس  اب  هارمه  هنیمز  نیا  رد  درک و 

اه نیا  زا  شیب  دنـشاب ، یم  وا  نارود  زا  سپ  هک  ینارگید  .دشاب و  یم  شنافیدر  مه  زا  وا و  اب  نامز  مه  هک  تسا  یبهذ  نخـس  نیا 
ار نآ  یطویس  هک  هنوگ  نامه  دش ؛ راکشآ  وت  يارب  تّحص  هب  لوق  یتسرد  و  ندوب » یگتخاس   » ياعّدا نالطب  سپ  .دنا  هدوتس  ار  وا 

« .تسا نیمه  زین  ریرج  نبا  مکاح و  هتفگ ي  هک  یلاح  رد  دیزگرب ؛

« ًاّیفص ٍرکذ و  ّلک  یف  ًایناث ؛ یفطصملل  هنوک  هافک  و  : » تسا هدمآ  نینچ  مه  هیدنلا » هضورلا   » باتک رد  و 

« .دشاب دنوادخ  هدیزگرب ي  رکذ و  ره  رد  یفطصم  يارب  مود  صخش  هک  سب  ار  وا  و 

یلص شترضح  رکذ  يارب  یلات  مود و  صخش  هک  تسا  هدنـسب  وا  يارب  راختفاو  تفارـش  نیا  ینعی  تسا ، هدنـسب  ار  وا  و  شا : هتفگ 
نیا و  دمآ ، رتشیپ  وا  تشاد  یمارگ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، شربمایپ  دنوادخ و  هدیزگرب  وا  هکنیا  و  دـشاب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

زا نایناهج  نابز  رب  ار  شفیرـش  ماـن  هک  دـینادرگ  صوصخم  هنوگ  نیا  ار  مالـسلا  هیلع  یـصو  دـنوادخ  هک  دراد  نیا  هب  هراـشا  تیب 
مدرم هاگره  .درک  ءاقلا  نز  درم و  هدنب و  دازآ و  فّلکم و  كدوک و 
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تـشاد یمارگ  زا  نیا  و  دـننک ، یم  داـی  لوسر  رکذ  رطاـخ  هب  مه  ار  وا  دـنرب ، یم  ماـن  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
هب نیا  .دـننک و  یم  نینچ  مه  نارگید  یماع و  یلع ، ای  دّـمحم ، ای  دروآ : یمرب  دایرف  دوش  یم  گرزب  كدوک  ار ، وا  تسا  دـنوادخ 

: دزاس هبترم  دنلب  ار  شدای  تساوخ  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  هللا  لیلخ  میهاربا  تساوخرد  ببس 

(1) نیرخآلا » یف  قدص  ناسل  یل  لعجا  «و 

« .هد رارق  میارب  نارگید  رد  ینیتسار  نابز  «و 

: داهن ّتنم  شیامرف  نیا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  رب  دنوادخ  نینچمه  و 

(2) كرکذ » کل  انعفر  «و 

« .میدرب الاب  وت  يارب  ار  وت  دای  «و 

.تسا مالسا  رد  ناماگشیپ  زا  رفن  نیتسخن  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

نتسکش يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مساقلاوبا  هناش ي  زا  هک  دوب  یـسک  دوب و  ناوخزامن  نیتسخن  هک  سب  ار  وا  فرـش  نیا  و 
.تفر الاب  اه  ُتب 

.دندرب راک  هب  رکم  گنرین و  وا ، هب  نارفاک  هک  یبش  نآ  درک ، ربمایپ  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.درک ادا  ار  اه  تناما  ربمایپ  فرط  زا  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا ندب  هب  تبسن  رس  هلزنم ي  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسوا زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  لوسر  زا  وا  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دندرک مالس  وا  رب  ناگتشرف  ردب  زور  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دیبوک نیمز  رب  يدربن  ره  رد  ار  ناکرشم  نالی  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دیگنج دودبع  نبورمع  اب  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا ربیخ  حتاف  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا ناکرشم  هب  تئارب  هدننک ي  غالبا  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 
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.دروآرد وا  يرسمه  هب  ار  لوتب  ناحبس  دنوادخ  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دنشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  شنادنزرف ، هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا یسوم  اب  نوراه  تبسن  نوچ  ناشیا  اب  وا  تبسن  دوب و  ناشیا  نیشناج  كوبت  گنج  زور  رد  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا دنوادخ  دزن  ناگدیرفآ  نیرت  بوبحم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دومرف تاهابم  شناگتشرف  رب  وا  هب  دنوادخ  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا تشهب  مّنهج و  هدننک ي  میسقت  وا  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  وا  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا هدرزآ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درازایب  ار  وا  سک  ره  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا تدابع  وا  تروص  هب  هاگن  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دراد یمن  تسود  ار  وا  نمؤم  زج  دراد و  یمن  نمشد  ار  وا  قفانم  زج  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دشاب یم  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  زا  یلثم  وا  رد  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا نمؤم  نز  درم و  ره  ّیلو  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا برع  رورس  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا ناناملسم  رورس  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دوش یم  روشحم  هراوس  تمایق ) رد   ) هک سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

یم دنک و  یم  رود  ار  ناقفانم  دناشون و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ضوح  زا  ار  نانمؤم  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 
.دنار

.وا زا  هزاجا ي  اب  زج  دنک  یمن  روبع  طارص  زا  یسک  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دنک یم  نت  رب  تشهب  ياه  سابل  زا  گنرزبس  سابل  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسا یلع  تردارب  ردارب ، نیرتهب  هک  دیآ  یمرب  ادن  شرع  ریز  زا  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 
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رد نایناهج  نانز  رورس  شرتخد  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 
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.دشاب یم  ناشیا ، رصق 

.دننک یم  تکرح  نآ  هیاس ي  رد  شنادنزرف  مدآ و  تسا و  ادخ )  ) شیاتس مچرپ  راد  مچرپ  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

سپ .تسین  هدـش  هداتـسرف  يربمایپ  ای  بّرقم  يا  هتـشرف  زج  نیا  دـنیوگ : دـننیب ، ار  وا  یتقو  رـشحم  لها  هک  سب  ار  وا  فرـش  نیا  و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  ردارب  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  هکلب  تسا ، هدش  هداتسرف  يربمایپ  هن  بّرقم و  يا  هتـشرف  هن  نیا  دهد : یم  ادن  يدانم 

.دشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و 

: تسا هدش  هتشون  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مان  هارمه  شمان  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.مدومن يرای  مدرک و  دییأت  یلع  اب  ار  وا  تسادخ ؛ لوسر  دمحم ،

.دوش یم  ضبق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حور  دننامه  وا  حور  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

یلع و دراد : قاـیتشا  رفن  هس  هب  تشهب  تسا : سنا  ثیدـح  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  تسوا ؛ قاتـشم  تشهب  هک  سب  ار  وا  فرـش  نیا  و 
.ناملس راّمع و 

.دشاب یم  ربمایپ  ملعلا  هنیدم  باب  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دش هتسب  وا  هناخ ي )  ) ِرد زج  اهرد  مامت  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دشن امرگ  امرس و  راچد  تفرگن و  درد  مشچ  يربمایپ  توعد  زا  دعب  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دبوک یم  ار  تشهب  ِرد  هک  تسا  يرفن  نیتسخن  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

رارق ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مدآ  نادنزرف  رورس  نامحّرلا و  لیلخ  ياهرـصق  نیب  تشهب  رد  وا  رـصق  هک  سب  ار  وا  فرـش  نیا  و 
.دراد

.دش لزان  وا  هرابرد ي  تیالو  هیآ ي  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دیمان نمؤم  ار  وا  هیآ  هد  رد  دنوادخ  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دیزگرب ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دروخ هدنرپ  نآ  زا  ادخ  لوسر  اب  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.ناوضر تعیب  سب : ار  وا  فرش  نیا  و 
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.تسا ردب  لها  گرزب  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 
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.تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّیصو  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دشاب یم  وا  ریزو  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تسوا تّما  درف  نیرتاناد  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دیگنج نآ  لیزنت  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  دیگنج  یم  نآرق  لیوأت  رب  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دیگنج نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  راد  مچرپ  یگنج  ره  رد  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.تشاد هدهع  رب  ار  وا  نفد  داد و  لسغ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

.دومرف اطع  وا  هب  یگدنب  تدابع و  دهز و  همه  نآ  دنوادخ  هک  سب  ار  وا  فرش  نیا  و 

ٍءامب ابیـش  ٍنبل  نم  نابعق  رخافملا ال  يذه  .دروآ  تسد  هب  ار  دـنوادخ ) هب   ) یکیدزن ییاسراپ و  همه  نآ  هک  سب  ار  وا  فرـش  نیا  و 
الادبأ دعب  اداعف 

شلاح حرش 

: تسا هدمآ  ریز  ياه  باتک  رد  شدمآرس  لاح  حرش  الاو و  رخافم 
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ناّبص دّمحم  تیاور   - 132

زا يدع  نبا  ءافعضلا ،»  » رد یلیقع  مکاح و  یناربط و  هّللادبع ، نبرباج  زا  طسوألا »  » رد یناربط  راّزب و  : » دیوگ ناّبـص  یلع  نبدّمحم 
یلع مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  یلع  زا  مکاح  يذمرت و  رمع و  نبا 

تـسا یلع  زا  يذمرت  دزن  يرگید  تیاور  رد  .دیایبرد و  دزن  دیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا : یتیاور  رد  تسا و  نآ  رد 
.تسا نم  شناد  ِرد  یلع  يدع : نبا  دزن  يرگید  رد  .دشاب و  یم  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  هک :

ربانب مکاح  يوون ، يزوج و  نبا  هلمج  زا  تسا  یگتخاس  هک  دـننآرب  یهورگ  دـندرک ، ادـیپ  فالتخا  ثیدـح ، نیا  هراـبرد ي  مدرم 
هک دنا  هدرک  بیوصت  رّخأتم  هاگآ  رگـشهوژپ  ناثّدـحم  زا  یـضعب  تسا و  حیحـص  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  هغلابم  شتداع 

(1) .دشاب » یم  نسح 

لمج نامیلس  تابثا   - 133

(2)

لهألا نم  یلاعملا و  یف  همع  نبا  ریزو  و  : » تیب نیا  حرش  رد  هیدمحملا » حنملاب  هیدمحألا  تاحوتفلا   » باتک رد  لمج  نامیلس  خیش 
« ءارزولا دعست 

: دنک یم  لقن  يذمرت  .داد  رارق  وا  يارب  ار  يردارب  هک  تسا  نیا  اه  تداعس  نآ  هلمج  زا  هک  دناسر  یم  خلا » ...لهالا  نم  و  : » دیوگ
يردارب شباحصا  نایم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح 

ص:281

لاـس 1206، ياـّفوتم  یعفاـش  ناّبـص  یلع  نبدّـمحم  خیـش  ناـفرعلاوبا  و  . 156 راـصبألارون / هیـشاح ي  نیبـغاّرلا ، فاعــسا  ( . 1 - 1
دمآرس یلقع  یلقن و  مولع  رد  هک  نیا  ات  تفرگ  یـشیپ  نآ  ياملع  زا  دش و  ّدلوتم  رـصم  رد  .تسا  رگـشهوژپ  گرزب و  يدنمـشناد 

.دراد يرایسب  دنمدوس  ياه  باتک  وا  .دش  عیاش  ماش  رصم و  رد  شمان  تفای و  ترهش  ّتقد  يریگراک  هب  شهوژپ و  هب  دش و 
يا هدکهد  لیجع -  هینم ي  یلاها  زا  یلضاف  .تسا  لمجلا »  » هب فورعم  يرهزا  یلیجع  روصنم  نبرمع  نب  نامیلس  خیش  وا  ( . » 2 - 2

.تسا هدش  تبث  لاس 1204  هب  وا  تافو  . 131 مالعالا 3 /  ...دراد » ییاه  باتک  دمآ و  هرهاق  هب  رصم  برغ  رد 
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یـسک نم و  نایم  يدرک و  رارقرب  يردارب  تباحـصا  نایم  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  نایرگ  ینامـشچ  اب  یلع  .درک  رارقرب 
نیا اـب  هک  تسا  ییاـه  شناد  اـه  تداعـس  نآ  زا  و  .یتـسه » نم  ردارب  ترخآ  اـیند و  رد  وت  : » دوـمرف سپ  .يدوـمنن  داـجیا  يردارب 

« بابلا تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف هراشا  نآ  هب  شیامرف 

يدابآ گنروا  تابثا   - 134

هراشا

اهباب ّیلعو  ملعلا  هنیدم  انا  : » ياه ثیدح  : » دیوگ تّوبن  نادناخ  هرابرد ي  نینوکلارون »  » باتکرد يدابآ  گنروا  نیـسح  نیّدـلارمق 
« .نآ ياهرد  هب  هناخ و  نیا  ّتیلک  هب  دراد  هراشا  ّیلع » باب  الا  هخوخ  لک  اوّدس  رکب و  یبا  هخوخ  الا  هخوخ  ّلک  اوّدس  و 

شلاح حرش 

ناجرملا 101» هحبس   » رد دازآ ،  یلع  مالغ   - 1

نیبم عرش  نازیم  رد  هدمآرب  یهام  يدابآ ، گنروا  ینیسح  نیّدلارمق  دّیـس  : » دیوگ مولعلا » دجبا   » رد یجونق  ناخ  نسح  قیدص   - 2
ترجاهم دنه  هب  هک  دوب  نانآ  زا  نیّدلارهظ  دّیـس  دـندوب و  دـنجُخ  تاداس  زا  شناردـپ  .دوب  تفارـش  جوا  رد  ناشخرد  يا  هراتـس  و 

نافراع زا  هّللا  تیانع  دّیس  شدنزرف  تفر و  نکد  رهش  هب  دّمحم  دّیس  شرسپ  سپس  .تشذگرد  روهال  عباوت  زا  دابآ  نمأ  رد  درک و 
رهش رد  تفرگ و  يدنرهس  دمحا  خیـش  شردپ  زا  موصعم  دّمحم  خیـش  زا  يروفناهرب  رّفظملاوبا  خیـش  زا  ار  هیدنبـشقن  تقیرط  دوب ،

ياّفوتم هّللا  بینم  دّیس  شدنزرف  تشذگرد و  لاس 1117  رد  اج  نامه  .دش و  نکاس  روفناهرب »  » زا لزنم  راهچ  هلصاف ي  هب  روپالاب ،
رد دش و  ّدلوتم  لاس 1123  رد  .دشاب  یم  شگرزب  دـنزرف  لاح ، حرـش  نیا  بحاص  .دوب و  نافراع  زا  زین  وا  دـشاب و  یم  لاس 1161 

تاـّیلقع رد  دـش و  رترب  ییاوشیپ  تاـّیلقن  رد  هک  ییاـج  اـت  تفاـی  يرترب  یلقن  یلقع و  مولع  رد  درک و  تحایـس  فـلتخم  نوـنف  هار 
روهال هب  درک و  ترایز  ار  دّدجم  ربق  تفر و  دنرهس  یلهد و  هب  دیشخب و  تنیز  لمع  اب  ار  ملع  درک و  ظفح  ار  نآرق  نابات ، یناهرب 

روپالاب هب  سپس  درک ، تاقالم  رهش  نآ  يافرع  املع و  زا  یهورگ  اب  تفر و 

ص:282
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اب سپـس  دندوب ، داّحتا  نامـسآ  رب  دقرف  ود  دننام  سپ  دش ، رارقرب  یتسود  دازآ  دّیـس  وا و  نایم  و  دـمآ ، دابآ  گنروا  هب  تشگزاب و 
دابآ گنروا  هب  شا  هداوناخ  اب  سپـس  .تشگزاب  دنه  هب  درک و  رفـس  نیفیرـش  نیمرح  هب  یلعلارونریم  يدهلارون و  ریم  شدـنزرف  ود 

.دمآ

نایب ار  امکح  نیمّلکتم و  ياه  کلـسم  املع و  ياه  بهذم  نآ  رد  دـیمان و  رّونلا » رهظم   » ار نآ  هک  دراد  دوجو  هلأسم ي  رد  یباتک 
...تسا هدروآ  مظن  هب  ار  وا  خیرات  یبرع  هب  ییاه  تیب  اب  تسا و  هدروآ  هحبسلا »  » باتک رد  دازآ  دّیس  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  هک  درک 

«. هملث ءاملعلا  توم  : » تفگ شتافو  خیرات  رد  دازآ  .دش  نفد  رهش  نورد  تشذگرد و  دابآ  گنروا  رد  لاس 1193  رد 

یلیجع نیّدلا  باهش  تیاور   - 135

ملعلا باب  ّقحلا و  هوعد  و  دیوگ : نینچ  یعفاش  یلیجع  رداقلادبع  نبدمحا  نیّدلا  باهش 

: تفگ هملس  ّما 

مدروآرد یـسک  جاودزا  هب  ار  وت  هک  يوش  یمن  یـضار  ایآ  همطاف ! يا  : » دومرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینش 
»؟ دراد ار  يرابدرب  نیرت  گرزب  شناد و  نیرتشیب  تسا و  مالسا  رد  شریذپ  هب  متّما  درف  نیتسخن  هک 

یمن ادج  مه  زا  تسا ؛ یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع  : » دومرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هملـس  ّما  و 
« .تسا قح  توعد  وا  تسا و  قح  هب  هدننک  توعد  وا  .دندرگزاب  نم  دزن  ضوح  رب  ات  دنوش 

هداد ءزج  کی  مدرم  هب  دـش و  اطع  یلع  هب  نآ  ءزج  ُهن  دـش ، میـسقت  شخب  هد  هب  تمکح  تسا : هدـمآ  ریبکلا » عماجلا   » باـتک رد  و 
.تسا رتاناد  ناگمه  زا  مه ، ءزج  نآ  هب  تبسن  یلع  دش و 

نآ رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  هک  دنک  یم  لقن  يذمرت  و 
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.دندرگ یم  زاب  وا  هب  اه  هلسلس  اه و  تقیرط  ور  نیا  زا  و  .دیایب » رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ،

نم زا  دـعب  تسا و  نم  شناد  ِرد  یلع  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  یطویـس  ریبکلا »  » باتک رد  و 
یلص ترضح  هک  تسا  باتک  نامه  رد  .درک و  تیاور  رذوبا  ار  نآ  .دنک » یم  نییبت  مدش  هداتسرف  شیارب  هک  ار  هچ  نآ  متّما  يارب 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

میعنوبا .دراد » هّللاّالإ  هلإ  لها ال  هب  تبسن  ار  تشاد  یمارگ  تبحم و  نیرتشیب  مدرم  نایم  رد  تسا و  دنوادخ  هب  مدرم  نیرتاناد  یلع  »
.درک لقن  ار  نآ 

ام نیرترواد  یلع  تفگ : یم  زین  .دشابن و  نآ  لح  يارب  نسحلاوبا  هک  یلکشم  زا  مرب  یم  هانپ  دنوادخ  هب  تفگ : یم  هراومه  رمع  و 
.دیسر یم  تکاله  هب  رمع  دوبن  یلع  رگا  .دشاب و  یم 

« هحتاف  » هروس ي ریسفت  زا  متساوخ ، یم  رگا  دومرف : وا  دوخ  تسا و  ّتنس  هب  سک  نیرتاناد  ناگدنامزاب  نایم  رد  وا  تفگ : هشیاع  و 
رگا دـش  یم  هچ  تساج ؛ نیا  رد  هک  ییاـه  شناد  رایـسب  هچ  دومرف : یم  هدرک ، هراـشا  شا  هنیـس  هب  .مدرک و  یم  راـب  ار  رتش  داـتفه 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  شناد  رهش  املع ،» حالطصا  ربانب  : » ما هتفگ  زا  دارم  : » دیوگ زین  (1)و  .مدرک » یم  ادیپ  شیارب  يا  هدننک  لمح 
هک تسا  شیرق  ملاع  مروظنم  تسا و  ءاب  هطقن ي  رهـش و  نآ  ِرد  مروظنم  تسا و  دنوادخ  دارم  هب  دنوادخ ، هدیرفآ  نیرتاناد  ملس و 

نانخـس ناگدـنیآ ، ناگتـشذگ و  زا  درک  يوریپ  شور  نامه  رب  نانآ  زا  سک  ره  و  دـنک ، یم  ُرپ  شناد  زا  ار  نیمز  ياه  هقبط  ماـمت 
رد هتفریذـپ و  ار  شنادـناخ  یلع و  تیالو  هک  تسا  یـسک  هعیـش  مدرک : دای  هموظنم  رد  ار  اه  نآ  هک  تسا  ییاهزیچ  ناـنآ  حـیرص 

، تفرگرب نیتسار  يایلوا  ار  نانآ  دومیپ و  ار  نانآ  راوتـسا  شور  سک  ره  سپ  .دشاب  هدرک  يوریپ  نانآ  زا  ناشیاهرادرک  اهراتفگ و 
رب ار  يا  هقرف  هن  میناد و  یمن  رترب  رگید  بهذم  رب  ار  یبهذم  .تسا و  نانآ  وریپ  ًاتقیقح  وا  نوچ  دنک ، یم  قدص  وا  رب  عّیـشت  تفص 

دیامنب يرگ  هعیش  دنک و  راهظا  ار  نانآ  يوریپ  هک  یسک  .رگید و  هقرف ي 

ص:284

.یّطخ لآللا -  رهاوج  دقع  حرش  یف  لآملاهریخذ  ( . 1 - 1
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یمن رییغت  ار  یناعم  اه ، مان  اریز  .دـمانب  ار  دوخ  مان ، نآ  هب  هک  دـنچره  تسا ، ناشنانمـشد  زا  سپ  دـشاب ، نآ  زا  یلاخ  هک  یلاح  رد 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  نآ  هک  نیخیش  هرابرد ي  ینخس  لقن  زا  سپ  (1)و  .تسا » نم  زا  دنک  يوریپ  نم  زا  سک  ره  .دهد و 

: دیوگ دنا ، هداد  تبسن 

رد نآ  زا  یـسک  هچ  تخانـش  یهاوخ  بیترت  نیدـب  سپ  ود ، نآ  هرابرد ي  وا  نیتسار  یهاوگ  رگنب و  ملعلا  هنیدـم  باـب  نخـس  هب  »
(2) .تفر » نوریب  یسک  هچ  دش و  دراو 

يولاهس نیبم  دّمحم  تیاور   - 136

هراشا

، وا شـشخب  شوه و  تهاقف و  تالکـشم و  لـح  تمکح و  شناد و  ناـیب  زا  ملق  اـّما  : » دـیوگ يولاهـس  هّللا  ّبحم  نب  نیبم  دّـمحم 
ناراتـساوخ يارب  وا  هرابرد ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  .میزادرپ  یم  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  یلو  .تسا  ناوتاـن 

، رمع نبا  زا  يدـع  نبا  یلیقع و  هّللادـبع و  نبرباـج  زا  راّزب  .اـهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » تسا هدومرف  هک  تسا  هدنـسب  تقیقح 
سک ره  تسا : هدوزفا  ًاعوفرم  ساّبع  نبا  تیاور  رد  یناربط  .دنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  رمع  نبا  یلع و  زا  مکاح  رفن ، ود  ره  زا  یناربط 

ثیدح .تسا و  نسح  دیوگ : رجح  نبا  تسا و  حیحـص  مکاح  يأر  ربانب  ثیدح  نیا  .دوش و  دراو  شرد  زا  دیاب  دـهاوخ ، ار  شناد 
: تسا ظفل  نیا  اب  یلع  زا  میعنوبا  يذمرت و  دزن 

یضترم ّیلع  يا  اشگب  راب  .تسا  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم 

تسه (3) هک  قباس  نآ  ره  رب  یبای  قبس  تسرتهب  تنیا  تاعاط  همه  زا 
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( میهاربا هروس  زا  هیآ 36  هب  تسا  هراشا   « . ) یِّنِم ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  ( . » 1 - 1
، روهـشم هماّلع ي  خیـش ، : » دـیوگ شلاـح  حرـش  رد  یجونق  .تسا  مهدزیـس  نرق  گرزب  ياـبدا  نادنمـشناد و  زا  یلیجع  و  ( . 2 - 2

.509 لّلکملا /  جاّتلا  ...زاجم » هن  تقیقح  هب  زاجح ، دنمشناد 
136 هاجنلاهلیسو /  ( . 3 - 3

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 370 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_285_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_285_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_285_3
http://www.ghaemiyeh.com


شلاح حرش 

فیصوت نینچ  ار  وا  « 403 رطاوخلا 7 /  ههزن   » بحاص میدروآ و  تیالو » ثیدـح   » دـلج رد  ّتنـس  لها  زا  ار  وا  رخافم  اه و  باتک 
لاس 1225 هب  ار  وا  تشذـگرد  هدومن و  رکذ  ار  وا  باتک  سپـس  ...اه » یفنح  ياـهقف  زا  یکی  ...گرزب  لـضاف  خیـش  : » تسا هدرک 

.تسا هدرک  تبث 

یتپ یناپ  هّللاءانث  تیاور   - 137

هراشا

ملعلا و هنیدم  انأ   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  رباج  ثیدح  مجنپ ، : » دیوگ لولسملا » فویسلا   » باتک رد  یتپ  یناپ  هّللاءانث 
.دراد شردارب  یلع و  ساـّبع و  نبا  رمع و  نبا  ثیدـح  زا  يدـهاوش  دـنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  رباـج  زا  یناربط  راّزب و  .اـهباب » ّیلع 

: دیوگ نیعم  نب  ییحی  .تسا و  هدروآ  تاعوضوم  هرمز ي  رد  ار  نآ  يزوج  نبا  هتسناد و  حیحص  ار  نآ  مکاح 

.تسا یگتخاس  دنا : هتفگ  يرزج  يوون و  تسین و  شیارب  یحیحص  هجو  تسا و  رکنم  دنا : هتفگ  يذمرت  يراخب و  درادن و  یلـصا 
یگتخاس هتفگ  هک  یـسک  حیحـص و  هتفگ  هک  یـسک  ینعی  تسا  هورگ  ود  ره  هتفگ ي  فـالخ  تقیقح  دـیوگ : رجح  نبا  ظـفاح  و 

.یگتخاس هن  حیحص و  هن  دشاب  یم  نسح  ثیدح  نیا  تسا و 

تّحـص هب  شرایـسب  دـهاوش  هب  هّجوت  اب  اّما  تسا  تقیقح  تسرد و  ثیدـح ، دنـس  نتفرگرظن  رد  اب  هدروآ  رجح  نبا  هچ  نآ  میوگ :
.دوش یم  مکح  نآ 

« .درادن دوجو  تماما  رب  یتلالد  ثیدح  نیا  رد  هک : نیا  خساپ  و 

شلاح حرش 

زا یتپ  یناپ  هّللاءانث  یـضاق  : » دیوگ نیثّدـحملا » ءاهقفلا و  رثآم  ءایحإب  نیقّتملا  ءالبنلا  فاحتإ   » باتک رد  یجونق  ناخ  نسح  قیدـص 
هقف رد  دوب و  رّحبتم  یلقن  یلقع و  مولع  رد  .دسر  یم  نامثع  هب  شبسن  هک  دشاب  یم  ایلوا  ِگرزب  یتشچ  نیّدلا  لالج  خیش  ناگداون 

رد ار  هناگراهچ  نیدهتجم  ياهاوتف  اه و  هتفگ  لیلد  نآ  رد  هک  دراد  هقف  رد  يا  هدرتسگ  باتک  دیـسر ، داهتجا  هجرد ي  هب  لوصا  و 
اب ار  دوخ  شنیزگ  هدروآ و  يا  هلأسم  ره 
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تسا و هتشون  لوصا  رد  ار  شیاه  هدیزگ  نینچ  مه  .تسا  هدیمان  يوقألا » ذخأم   » ار نآ  هک  هدرک  نایب  لقتـسم  يا  هلاسر  رد  شلیلد 
هدننکدیدجت فراعم  شهوژپ  فّوصت و  رد  ییاه  هلاسر  تسا و  هدروآ  درگ  ار  نیرّسفم  ياه  هتفگ  نآ  رد  هک  دراد  یگرزب  ریـسفت 

دنمدوس و ياه  باتک  .درک  یم  ریبعت  نارود  یقهیب  هب  وا  زا  يولهد  زیزعلادبع  هاش  .دراد و  يدنهرـس  دمحا  خیـش  مود  هرازه ي  ي 
.تسا هدرک  یم  تیاور  وا  زا  يولهد  ثّدحم  هّللا  یلو  هاش  دراد و  يرایسب  شریذپ  دروم 

رد دـنه  نیمزرـس  رد  یفنح  نادنمـشناد  نایم  رد  يدـننامه  و  دـجنگب ، رـصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  وا  لئاضف  تـالامک و 
« .تشذگرد لاس 1225  .تسا  هدشن  ادیپ  شیارب  لیلد ، زا  يوریپ  بّصعت و  نتشادن  فاصنا و  شهوژپ و  هنیمز ي 

يولهد تابثا   - 138

لاؤس نتم  نیا  و  تسا ، هدرک  تابثا  تسا ، ّتنـس  لها  ناگرزب  زا  یکی  ّطخ  هب  هک  وا  زا  ییاوتف  رد  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدـح يولهد 
: تسا نآ  خساپ  و 

ناربمایپ و هب  طقف  تمـصع  هک  تسا  هدـش  تباث  یلقن  یلقع و  ياه  ناهرب  اب  تعاـمج -  ّتنـس و  لـها  ینعی  قح  لـها  دزن  لاؤس : »
عنم راک  نیا  زا  نیمّلکتم  اهقف و  اذـل  درک و  فیـصوت  تمـصع  هب  ار  نانآ  زا  ریغ  یـسک  دـیابن  نینچمه  دراد ، صاـصتخا  ناگتـشرف 

 - هناگراهچ ياه  تفـص  نیا  ندوب  قّقحم  نآ ، ریغ  و  تاـمیهفتلا »  » رد هّللا  ّیلو  هاـش  باـنج  نیثّدـحملارخف  باـنج  یلو  .دـنا  هدرک 
هک يا  هلاـسر  رد  نینچ  مه  .تسا  هدرک  رکذ  هناـگ  هدزاود  هّمئا ي  رد  ار  ینطاـب -  ندوـب  بـطق  تهاـجو و  تـمکح و  تمـصع و 
زا شلیلد  و  درک ؟ لـمح  ار  نخـس  نیا  ناوت  یم  یحیحـص  هجو  هچ  رب  سپ  .تسا  هدرک  تاـبثا  ار  نآ  هتـشون  تاداـقتعا  هراـبرد ي 

؟ درک عمج  ّتنس  لها  بهذم  نخس و  نیا  نایم  ناوت  یم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ عامجا  ّتنس و  باتک و 

هّجوت دروم  هک  یتّنس  لها  ار  يرترب  نیا  هک  یلاح  رد  دراد ؛ تافانم  نیخیـش  ًاصوصخ  هناگ  هس  يافلخ  نداد  يرترب  اب  رما  نیا  زین  و 
یفشک و یلقن و  یلقع و  ياه  لیلد  اب  شیوخ  ششوک  مامت  اب  ار  يرترب  هلأسم  وا  هکنیا  مغر  یلع  .دنراد  عامجا  نآ  رب  دنتسه 
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؟ دنک یم  فرطرب  زیچ  هچ  ار  ضراعت  فلاخت و  نیا  سپ  تسا ، هدرک  ریرقت  ینادجو 

: يولهد ثّدحم  زیزعلادبع ، هاش  نامیالوم  زا  خساپ 

ترضح ياه  هتشون  هژیو  هب  هطوبرم  ياه  باتک  رد  بلطم  نیا  دنراد و  یحالطصا  یناعم  هیفوص  دزن  تهاجو  تمکح و  تمصع و 
یمن هدیمان  تمکح  نانآ  حالطـصا  رد  دوب  یباستکا  رگا  تسا ، دنمدوس  شناد  تمکح ، ینعم  ...تسا و  هدـش  رکذ  ...دـجام  دـلاو 
دننام دوش ؛ یم  هدیمان  تمکح »  » نانآ دزن  دیآ ، دورف  یـصخش  بلق  رب  بهو  هار  زا  رگا  دـنناوخ و  یم  تلیـضف »  » ار نآ  هکلب  دوش ؛

: یلاعت يادخ  شیامرف  نیا 

(2) ًاْملِع » ًامْکُح َو  اْنیَتآ  الُک  َو   » (1) ِباطِْخلا »  َلْصَف  َهَمْکِْحلا َو  ُهاْنیَتآ  «َو 

: لاعتم دنوادخ  لوق  دننام  تسا  ناربمایپ  صوصخم  مه  ینعم  نیا  دشاب و  قالخا  ای  لامعا  ای  تاداقتعا  هرابرد ي  شناد  نآ  هاوخ 

(3) ِهِّلل »  ْرُکْشا  ِنَأ  َهَمْکِْحلا  َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََقل  «َو 

و .تسا » نآرد  یلعو  متمکح  هناخ ي  نم  : » تسا ثیدح  ردو  .تسا  ناربمایپ  صوصخم  دیآ ، تسد  هب  یحوزا  هک  هچ  نآره  سپ 
« ...تسا هدش  رکذ  ینعم  نامه  زین  اج  نیا  رد  شناد  زا  دارم  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » تسا روهشم  ثیدح  رد 

تـسا هدرک  تابثا  هتـشون ، يولهد  هّللا  یلو  شردپ  ياهرواب  هرابرد ي  هک  يا  هلاسر  رد  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدـح يولهد  نینچ  مه 
هک دومرف  راداو  رهاـق  دـنوادخ  قح  ار  يولهد  نیا  سپ  .مییوگ  یمن  زاـب  ار  نآ  سپ  .دـش  هدروآ  ( 128  ) هرامش ي رد  شنخـس  هک 

نینچ مه  دوب  هدشوازا  هک  یلاؤس  خساپرد  دنک  فارتعا  اراکـشآ  نآ  ترهـش  هب  دنک و  تابثا  ار  ناشخرد  نشور  ثیدـح  نیا  دوخ 
.دنک هئربت  رهاط ، ناکاپ  اب  دانع  یتشز  زا  ار  دوخرهاجتم  فرحنمردپات  درک  تابثا  تسا  هتشون  شردپ  يارب  هک  يا  هلاسر  ردار  نآ 

يراکشآ روآ  تحیضف  تفلاخم  هک  يولهد  راک  تسا  زیگنا  تفگش  لاح  نیا  اب 
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قح ندیـشوپ  رد  تسا و  هدش  دودرم  هدنبوک  ياه  تّجح  اب  هک  هدیزگرب  ار  شا  هفحت  باتک  رد  ثیدـح  نآ  هب  نعط  تسا و  هدرک 
!؟ تسا يرهاظ  هوک  هّلق  ره  زا  رتالاب  هک  هدیبلط  ار  يزیچ 

یفنح یطاباس  تابثا   - 139

هرصبت زا  موس  هلاقم ي  ياه  ناهرب  زا  متفه  ناهرب  رد  هیطاباسلا » نیهاربلا   » باتک رد  یفنح (1)  طاباس  میهاربا  نبطاباس  داوج  خیش 
: دیوگ نینچ  اّنحوی  باوخ  زا  یترابع  لقن  زا  سپ  موس و  ي 

نادیم تسا و  دـیراورم  کی  زا  اه  باب  نآ  زا  کی  ره  تسا ، دـیراورم  هدزاود  نآ ،)  ) باب هدزاود  مدرک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  »
.تسا فاّفش  هشیش ي  دننام  صلاخ  يالط  زا  رهش 

تسا هیماما  ياعّدا  هب  تراشب  نآ  رد  تسا ، دیراورم  کی  زا  رَد  ره  هک  نیا  تساهرد و  يارب  یتفـص  یلبق و  بلطم  نایب  نیا  میوگ :
رد اهنت  نوچ  تسکـش  ناوت  یمن  ار  يورُک  لکـش  هبل ي  کش  نودب  و  تسا ، يورُک  دـیراورم  نوچ  دنتـسه ، موصعم  ناش  هّمئا  هک 

لـصا کی  ماما  تمـصع  نیا  .تسا و  هدرک  حیرـصت  سودـیلقا  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یم  رارقرب  لاّصتا  ماسجا  رگید  اب  هطقن  کـی 
ماما رد  تمصع  هّیماما  دزن  اّما  .تسا  عامجا  داقعنا  كالم ، هکلب  تسین ، تماما  طرش  تمصع  تعامج ، ّتنـس و  لها  دزن  اّما  .تسا 

دـنک و یم  يراددوخ  تسدریز  تسپ  ياه  سفن  يوریپ  زا  تلیـضفاب  هزیکاپ ي  ياه  سفن  نوچ  تسا و  فطل  نوچ  تسا ، بجاو 
، تمصع نتشادن 
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ینیـسح نیفیـسابطاباس  دّـمحم  نبطاـباس  میهاربا  نبطاـباس  داوج  : » تسا هدروآ  نینچ   258 نیفراـعلا 1 /  هیدـه  باـتک  رد  ( . 1 - 1
جذومنأ : » شیاه باـتک  زا  تشذـگرد ، لاس 1250  دودـح  رد  دـش و  دـّلوتم  لاس 1188  هیراـم  رد  .یفنح  يرـصب  لـصالا  يرجه 
هعیرـشلا نیطاـسأ  هب  مدـهنت  هیدّـمحملا و  هـّلملا  مئاـعد  هـب  میقتـسی  اـمیف  هیطاـباسلا  نیهاربـلا   » و یفاوـقلا » ضورعلا و  یف  یطاـباسلا 

« .تسا هدرب  نایاپ  هب  ار  نآ  لاس 1228  رد  هک  تسا  هیوسیعلا » هخوسنملا 
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.تسین ماقم  نیا  بسانم  هک  دراد  ینالوط  یثحب  نیا  و  تسا ، تلیضف  نتشادن  ّتلع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  شترضح  ّتلم  لها  نآ ، زا  شدارم  تسا ، فاّفش  هشیش ي  نوچ  مه  بان  يالط  زا  رهـش  نادیم  و  شا : هتفگ 
هک ار  ناـنآ  اـّما  .دـننادرگ  یمنرب  يور  ناشبهذـم  زا  دـنوش و  یمن  فرحنم  ناـشیاهرواب  زا  یتخـس  ماـگنه  ناـنآ  نوچ  تسا ، ملس 
نآ شیامرف  قادصم  نیا  دنرادن و  ناشنید  لوصا  هب  یتخانـش  تفرعم و  هک  دنتـسه  ینانادان  زا  دـندرک  اوغا  يراتکنا  ياه  شیـشک 

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح 

یفنح یتوبرخ  تیاور   - 140

هراشا

یف قلخ و  یف  نییبنلا  قاف  تیب : نیا  حرش  رد  هدربلا » هدیصق  حرش  یف  هدهشلا  هدیـصع   » باتک رد  یفنح (1)  یتوبرخ  دمحا  نبرمع 
مرک ملع و ال  یف  هونادی  مل  قلخ و 

یلص شترضح  شیامرف  هب  (2) و  ملعت » نکت  ملام  کمّلع  و  : » تسا تباث  لاعتم  يادخ  لوق  نیا  اب  وا  شناد  نایب  هک  نادـب  دـیوگ :
«. نآ زا  ریغ  مشناد و  رهش  نم   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا 

شلاح حرش 

رد اهظیرقت  نیا  زا  یضعب  .دنا  هتشون  ظیرقت  شروکذم  باتک  رب  هدرک و  شیاتـس  ار  وا  نامز  گرزب  ناگتـسجرب  نارود و  يالـضف 
.دینک هعجارم  .تسا  هدش  هدروآ  باتک  نآ  نایاپ 
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دـّلوت و .تسا  بیدا  یفنح و  هـیقف  یمیعن »  » هـب صّلختم  یمور  یتوـبرخ  دیعـس  دّـمحم  نبدـمحا  نـبرمع  : » دـیوگ یلکرز  ( . 1 - 1
.هدربلا هدیصق  حرش  یف  هدهـشلا  هدیـصع  هلمج : نآ  زا  تشاگن  ییاه  باتک  دوب و  رهـش  نآ  یتفم  .تسا  هیکرت  توبرخ  رد  شگرم 

.تسا هتفگ  لاس 1299  هب  ار  وا  گرم  . 41 مالعألا 5 /  ییاه » هلاسر  اه و  هیشاح  اه و  حرش  .ط و 
.113 ءاسن / ( . 2 - 2
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یناکوش تیاور   - 141

هراشا

: دیوگ هعوضوملا » ثیداحألا  یف  هعومجملا  دئاوفلا   » رد یناعنص  یناکوش  یلع  نبدّمحم  یضاق 

، ًاعوفرم ساّبع  نبا  زا  بیطخ  ار  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » ثیدـح »
تـسا يدادغب  دّمحم  نبرفعج  شدانـسا ، رد  دـنا و  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ًاعوفرم  زین  ناّبح  نبا  یلیقع و  يدـع و  نبا  یناربط و 

رد و  هدرک ، عضو  ار  نآ  وا  هدش  هتفگ  هک  تسا  حلاص  نب  مالّـسلادبع  يوره ، تلـصلاوبا  یناربط ، ِدانـسا  رد  تسا و  ماّهتا  دروم  هک 
نبرمع یلیقع ، دانـسا  رد  دـنک و  یم  لقن  یلطاب  ياه  ثیدـح  اـه ، هقث  زا  هک  تسا  یناـجرج  هملـس ي  نبدـمحا  يدـع ، نبا  دانـسا 

دوش و یمن  جاجتحا  وا  هب  هک  تسا  فسوی  نبدّمحم  نب  لیعامسا  ناّبح ، نبا  دانـسا  رد  .دشاب و  یم  وگ  غورد  ِدلاجم  نب  لیعامـسا 
ًاعوفرم يدـع  نبا  دوش و  یمن  جاجتحا  وا  هب  هک  تسا  یـسک  شدانـسا  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  ار  نآ  یلع  زا  ًاعوفرم  هیودرم  نبا 

هک یـسک  دوش  یم  هداد  يرای  تسا ، ناراک  هنگ  لتاق  ناراک و  وکینریما  یلع  ینعی  نیا -  : » تسا هدرک  تیاور  ظفل  نیا  اب  رباـج  زا 
، دهاوخ ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دنکن ، يرای  ار  وا  سک  ره  دوش  یم  هتـسکشرس  دـنک ، يرای  ار  وا 
زا تاعوضوم »  » رد ار  ثیدح  نیا  يزوج  نبا  درادن و  یلـصا  تسین و  حیحـص  ثیدح  نیا  تسا  هدش  هتفگ  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب 

.دنا هدرک  يوریپ  وا  زا  مه  ینارگید  یبهذ و  دراد ، اه  نآ  همه ي  ندوب  لطاب  رب  دیکأت  تسا و  هدروآ  يدّدعتم  ياه  لقن 

مکاح نیعم و  نبا  ار  يوره  تلصوبا  تسا و  هتـسناد  هقث  ار  يدیف  يدادغب  رفعج  نبدّمحم  نیعم  نب  ییحی  هک  مهد  یم  خساپ  نینچ 
مکاح هدرک و  لقن  یلع  زا  ًاعوفرم  ار  نآ  يذمرت  .تسا  حیحص  تفگ : دندیـسرپ  ثیدح  نیا  هرابرد ي  ییحی  زا  و  دنا ، هدرمـش  هقث 

رب حیحص  تسرد و  دیوگ : رجح  نبا  ظفاح ، .تسا  حیحص  شدانسا  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  ساّبع  نبا  زا  ًاعوفرم  كردتـسم »  » رد
تحص هب  هک  تسا  نسح »  » عون زا  ثیدح  مکاح و  يزوج و  نبا  ینعی  تسا  ود  ره  هتفگ ي  فالخ 
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.دش مامت  .دتفا  یمن  ورف  غورد  هب  دسر و  یمن 

تفلاخم دروم  دنا ، هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  نانآ  تلصوبا و  نتسناد  هقث  رد  مکاح  نیعم و  نب  ییحی  نوچ  تسا ، تسرد  نخس  نیا  و 
يرایـسب ياه  لقن  ربانب  دشاب  یم  نسح  قرط  ترثک  لیلد  هب  هکلب  تسین ، حیحـص  ثیدح  فالخ ، نیا  اب  نیاربانب  .دـنا  هتـشگ  عقاو 

« .دنا هدروآ  ار  اه  نآ  نارگید  یلآل و  هدنسیون ي  هک  دراد  مه  يرگید  ياه  لقن  میدرک و  نایب  هک 

شلاح حرش 

نینچ مه  .ددرگ  یم  تفای  میا ، هدرک  لقن  دوخ  باتک  تادـّلجم  رد  اه  نآ  زا  ام  هک  یعبانم  همه ي  رد  یناکوش  یـضاق  لاـح  حرش 
فاحتا  » رد و  مولعلا » دجبا   » رد و  لّلکملا » جاتلا   » رد نسح  قیدـص  .دـنا  هدروآ  ار  وا  لاح  حرـش  دوخ ، ياه  باتک  رد  دـنه  ياملع 

: تسا هدروآ  یکلهب » نسح   » زا یناورسخلا » جابیدلا   » باتک زا  لقن  هب  یلّوا ، رد  .تسا  هدروآ  ار  وا  لاح  حرش  ءالبنلا »

خیـش تعامج ، یـضاق  هک  داد  خر  یناکوش  یلع  نبدّـمحم  نامداتـسا  تافو  هاجنپ ، تسیود و  رازه و  لاس  هرخآلا  يدامج  هام  رد  »
، داهتجا نایم  رد  ورشیپ  یلاع ، ياهدانـسا  اب  هدننکدقن ، تّجح  ناظفاح ، متاخ  ایند ، ماما  املعلا ، ناطلـس  ماما ، هماّلع ، قّقحم ، مالـسا ،
ییاسراپ و شناد و  رد  وا ، دننام  یسک  یّلک  روط  هب  و  دوب ، نآ  دصاقم  كرادم و  هب  اناد  تعیرش ، تالکـشم  اه و  تقیقح  رب  هاگآ 

يرامذ یخیـش  نسح  نبدّمحم  شا  هماّلع  بیدا و  درگاش  اهنت  ار  وا  لاح  حرـش  .دشن  هدـید  نابز ، یناور  بلق و  توق  اب  قح  هب  مایق 
هچ نآ  وا و  هریس  نادرگاش ، ناداتسا ، اهنت  نآ  رد  .تسا و  هدیمان  راصمألا » میلاقألا و  ملاع  نمز  دیج  یف  راصقتلا   » ار نآ  هتـشاگن و 
هک هدروآ  ار  دـنا ، هتفگ  رثـن  مظن و  هب  شا  هراـبرد  هک  ییاـهانث  حدـم و  تسا و  هتفگ  هک  ییاهرعـش  و  تشاد ، دوجو  وا  لئامـش  رد 

.تسا هدش  روطق  يدّلجم 

« ...تسا ود  داتفه و  دص و  کی  رازه و  کی  لاس  مارح  هدعقیذ ي  متشه  تسیب و  هبنشود  زور  شّدلوت 
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: دیوگ نینچ  ناخ  نسح  قیدص 

یتفم هّمئا ، ماما  ینامی ، نیمزرـس  رد  هدمآرب  لیهـس  هراتـس ي  ینّابر ، هماّلع ي  ماما ، نامداتـسا ، یناکوش ، دّمحم  نب  یلع  نبدّمحم  »
، ناراگزور بایمک  نارود ، ياتکی  ظافلا ، یناعم و  زات  هّکی  ظفاح ، نادـهتجم  دنـس  مهفاب ، رایـسب  باـتفآ  اـه ، شناد  ياـیرد  تّما ،

تعدب هدـننکَرب ي  ناگدـنب ، هناگی ي  نایاسراپ و  گرزب  نآرق ، ثیدـح و  نامجرت  نامز ، هماّلع ي  مدرم ، ياوشیپ  مالـسالا ، خـیش 
یـضاق دوبن ، شیپ  زا  شدننام  هک  ییاه  باتک  هدنـسیون ي  ناوریپ ، ریپ  جات  ناتـسرپ ، هناگی  هلـسلسرس ي  نادهتجم ، متاخ  ناراذگ ،

ياه تقیقح  رب  هاگآ  راوگرزب ، ناگرزب  هب  تبسن  داهتجا  نادیم  رد  زاتشیپ  یلاع ، ياهدنس  ياراد  ندینش ، تیاور و  داتسا  تعامج ،
.نآ دصاقم  تالکشم و  هب  اناد  نآ ، دراوم  تعیرش و 

داهتجا ياه  شناد  رد  دـیوگ : دومح ...» فیرّـشلا  ماـّیأ  یف  دوعلا  حـفن   » شباـتک رد  یلکهب  دـمحا  نب  نامحّرلادـبع  هماـّلع  یـضاق ،
يرترب داهتجا  اب  و  دراد ...  باتک  اه  شناد  رتشیب  رد  .درک  هولج  شیامزآ  ماگنه  تعیرـش  تالکـشم  تفرعم  رد  دش و  امن  تشگنا 

...دش يروآدرگ  دّلجم  دنچ  رد  وا  لئاسر  اهاوتف و  ...تفای و 

یف یناحیرلا  حورلا  ینامیلا و  سفنلا   » شباـتک رد  لدـهألا ، لوبقم  رمع  نب  ییحی  نب  نامیلـس  نب  نامحّرلادـبع  هماـّلع  لـیلج ، دـّیس 
: دیوگ نینچ  یناکوش » ینب  هاضقلا  هزاجا 

نامنامز بیطخ  اه و  شناد  رگید  رد  نامنارود  ماما  دش ، لیصحتلا  غراف  ینسح  دمحا  نبرداقلادبع  ماما  مرورس  زا  هک  یناسک  زا  و 
تّزع تسار ، هار  يوس  هب  يوبن  ياه  ّتنس  حیضوت  رد  هدننک  تیاده  تّجح  دنسم ، ظفاح  اه ، موهفم  اهراتفگ و  قیاقد  حیـضوت  رد 

هتفگ نم  هب  نادمتعم  زا  یضعب  ...دناسرب  اه  هجرد  نیرتالاب  هب  ار  وا  ناهج  ود  ره  رد  دنوادخ  هک  دوب  یناکوش  یلع  نبدّمحم  مالسا 
ياهرهـش رد  هک  تسا  هدیـسر  لاعتم  دنوادخ  باتک  ياه  هروس  دادعت  هب  باتک  هدراهچ  دـص و  کی  هب  زورما  ات  شتافیلأت  هک  دـنا 

...کیدزن ياه  نیمزرس  هب  دسر  هچ  هتفای ؛ شرتسگ  رود 

ار وا  ياه  تلیضف  اه و  تبقنم  حرش  راوگرزب  نایاناد  مالعا و  ياملع  زا  يرامش 
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(1) ...دنا » هداد  رارق  هّجوت  دروم 

يولهد نیّدلادیشر  تابثا   - 142

هراشا

باتک رد  هدرک ، فیـصوت  ملعلا » هنیدم  باب   » هب ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامرورـس  يولهد ،»  » درگاش ناخ ، نیّدلادیـشردّمحم 
هک تسین  نیا  رد  يدیدرت  و  دومن ، یم  تفالخ  هتـسیاش ي  ار  وا  دوب ، ملعلا  هنیدم  باب  اب  هک  یتّیناّقح  دیوگ : لاقملا » هفاطل  حاضیا  »

« ...ددرگ تمالم  نعط و  دیاب  تسا  فلاخم  قح  نیا  اب  سک  ره 

شلاح حرش 

رد وا  هک  ناـنچ  مه  تسا  هدوتـس  ار  وا  يولهد »  » شداتـسا تسا و  ّتنـس  لـها  ناثّدـحم  ناـمّلکتم و  ناـگرزب  زا  ناـخ  نیّدلادیـشر 
.تسا هدروآ  نیدشاّرلاهّرغ »  » شباتک

.تسا هدرک  دانتسا  نیغلا » هلازا   » باتک رد  وا  ياه  هتفگ  هب  مه  يدابآ  ضیف  یلع  ردیح 

: تسا هدرک  دای  نینچ  يولهد »  » باحصا هرمز  رد  ار  وا  مولعلا » دجبأ   » باتک رد  ناخ  نسح  قیدص 

زا عافد  رد  یتیآ  نخس و  شوخ  رایسب  اه ، شناد  زا  يرایـسب  نایم  عماج  لضاف و  وا  .يولهد  ناخ  نیّدلادیـشر  خیـش  تسا  نانآ  زا  »
فیلأت ار  نآ  ریغ  و  هیرمعلا » هکوشلا   » باتک نانآ ، ّدر  رد  ...دوب  موش  ياـه  یـضفار  هب  ندز  هبرـض  تعاـمج و  ّتنـس و  لـها  میرح 

يریمشک شنامدود  دنایامن و  یم  رظن  لها  نامّلکتم  دزن  ار  وا  هاگیاج  هک  درک 
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« .تسا

هدنــسیون ي دزن  ار  وا  يدرگاـش  هدرک و  ناوارف  شیاتــس  ار  وا  و  . 177 تسا 7 /  هدروآ  ار  شلاـح  حرـش  مه  رطاوـخلا » هـهزن   » رد
هدرب و مان  ار  شیاه  هتـشون  سپـس  ...دـش  لوقنم  لوقعم و  شناد  رد  هناگی  دمآرـس  هک  اج  نآ  ات  هدرک  رکذ  شردارب  ود  و  هفحتلا » »

.تسا هدز  خیرات  لاس 1243  رد  ار  شگرم 

ثّدحم نسح  ازریم  تیاور   - 143

هراشا

: دیوگ يولهد »  » درگاش ثّدحم » یلع  نسح  ازریم   » هب فورعم  یشرق  یلعلادبع  نبدّمحم  هّللادبعوبا  نیّدلا  لامج 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنا  هدرک  لـقن  یلع  زا  هفرعملا »  » رد میعنوبا  رباـج و  زا  طـسوالا »  » رد یناربـط  راّزب و  »
هک هنوگ  نآ  یگتخاس  هن  هتفگ و  مکاح  هک  هنوگ  نآ  حیحـص  هن  تسا ؛ نسح  ثیدـح  نیا  .اـهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » دومرف

(1) .دنا » هتفگ  يوون  يزوج و  نبا  دننام  یهورگ 

شلاح حرش 

« مالکلا عابشإ   » باتک رد  مه  ینویادب  هّللاهمالس  تسا  هدرک  لقن  ار  شنانخـس  هدوتـس و  ار  وا  دوخ  حاضیا »  » باتک رد  نیّدلادیـشر 
.تسا هدومن  نینچ 

ینامیلس نیّدلارون  تیاور   - 144

: دنک یم  تیاور  نینچ  ءافتکإلا »  » باتک زا  لقن  هب  میتیلاررّدلا »  » باتک رد  ار  ثیدح  ینامیلس  لیعامسا  نب  نیّدلارون 

رد ار  نآ  میعنوبا  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  یلع  زا  ینعی  وا  زا  »
« .تسا هدرک  لقن  هفرعملا » »

: تسا هدمآ  زین  وا  زا  لقن  هب  اجنامه  و 

شناد سک  ره  .اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  ینعی  وا -  زا  » 
« .دنا هدرک  لقن  ار  نآ  قفّتملا » قرتفملا و   » رد بیطخ  و  كردتسملا »  » رد مکاح  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار 
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يولاهس هّللا  ّیلو  تیاور   - 145

: دیوگ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  نایب  رد  يونهکل  يولاهس  هّللا  ّبحم  نب  هّللا  بیبح  نب  هّللا  ّیلو 

نبا و  یلع ، زا  مکاح  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » تسا یلع  قح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شیاـمرف  هلمج  نآ  زا  » 
: هک دنا  هدرک  لقن  یلع  زا  هفرعملا »  » رد میعنوبا  رمع و 

ره سپ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  یناربط  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نآ رجح  نبا  ظفاح  هدرک و  راکنا  يزوج  نبا  هتـسناد و  حیحـص  ار  نآ  مکاح  و  .دوش » دراو  نآ  رد  زا  دیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک 
رد ار  وا  لاح  حرش  (1) ...تسا » هدرک  لقن  هنیدملا »  » ياج هب  ار  رادلا »  » ظفل يذمرت  .یگتخاس و  هن  حیحص و  هن  هتسناد ، نسح »  » ار

نیا اه و  باتک  سپـس  .تسا  هدرک  فصو  روهـشم  دـیتاسا  زا  یکی  هماّلع ، لضاف  داتـسا  هب  ار  وا  هدروآ و  « 527 رطاوخلا 7 /  ههزن  »
.دشاب یم  لاس 1270  وا  تشذگرد  .تسا  هدرک  رکذ  ار  شباتک 

یسولآ نیّدلا  باهش  تابثا   - 146

هراشا

نینچ ظوفحم » حول  ندید   » هرابرد ي ثحب  رد  یناعملا ،» حور  ، » دوخ ریـسفت  رد  يدادغب  یـسولآ  هّللادبع  نبدومحم  نیّدـلا  باهش 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  نآ  و  تسا ، نآ  عوـقو  رد  طـقف  مـالک  و  تسین ، یعازن  چـیه  رما ، نـیا  ناـکما  رد  : » دـیوگ

« .تسا هدش  دراو  ءاب ، ریز  هطقن ي  و  ملعلا ، هنیدم  باب  نیرونلاوذ و  قوراف و  قیدص و  دننام  باحصا  ناگرزب 

شلاح حرش 

: دیوگ نینچ  وا  لاح  حرش  رد  یجونق  ناخ  نسح  قیدص 

زا يدادغب ، هداز ي  یسولآ  يدنفا  هّللادبع  دّیس  نبدومحم  نیّدلا  باهش  دّیس  »
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متاخ وا  هک  ینالیگ  رداقلادبع  دّیـس  ینّابر ، داتـسا  هطـساو ي  هب  دـسر  یم  نسح  هب  ردام  تهج  زا  نیـسح و  هب  شبـسن  ردـپ  فرط 
خیـش يدنبـشقن و  دلاخ  يدیوس و  خیـش  و  شا ، هماّلع  ردپ  هلمج  زا  تسدربز  ياملع  زا  ار  شناد  دوب ، ناثّدحم  هبخن ي  نارّـسفم و 

زا یکی  .تسا  هدمآ  لیـصفت  هب  دومحم » نیّدلا  باهـش  دّیـسلا  حـئادم  یف  دورولا  هقیدـح   » رد بلاطم  نیا  تخومآ و  یلـصوم  یلع 
زاـسون و هک  اـج  نآ  اـت  دوب ، اـه  هنتف  زا  يرود  اـه و  ّتنـس  نتـشاد  تسود  یتـسار و  زا  يوریپ  قـح و  راـتفگ  رد  اـیند  ياـه  هناـگی 

اهرافغتسا هدوجوب  اّهنأک  تبنذأف و  مارکلا  ضرقنا  اهب  ایند  .دوب  یفینح  نید  هدننکرادیاپ ي 

.دوب ایند  رافغتسا  وا  دوجو  ییوگ  دش ؛ ضرقنم  ناراوگرزب  لسن  ایند  مایا  رذگ  ببس  هب 

لماش ود  نیا  نوچ  دوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شّدج  ثیدح  دنوادخ و  باتک  هب  تمدخ  هب  وا  هقالع ي  نیرتشیب 
زا رتشیب  يریگ  هرهب  دوخ و  شناد  شیازفا  رد  صیرح  رایـسب  وا  دشاب ، یم  ود  نآ  هب  اه  موهفم  اه و  هتفگ  عجرم  هدوب و  شناد  مامت 

یل ّذلأ  مولعلا  حیقنتل  يرهس  تفگ : یم  رایسب  .دوب و  نآ  زا  دوخ  هرهب ي  مهس و 

اه هلاسر  اه و  هبطخ  داد و  اوتف  دادغب  رد  اه  یفنح  يارب  درک و  هظعوم  داد ، سرد  تخادرپ ، فیلأت  سیردت و  هب  یگلاس  هدزیس  رد 
هک لاس 1248  رد  .دوب  نایورابیز  ندرگ  رد  يدـنب  ندرگ  ای  ناجرم  دـیراورم و  نوچ  وا  طخ  و  تشون ، يرایـسب  لئاسم  اـهاوتف و  و 

.داتسرف وا  يوس  هب  ناطلس  ار  نأش » ردق و  يذ   » ناشن تسشن ، اوتف  دنسم  رب  دشاب  یم  اهرطس  نیا  هدنسیون ي  ّدلوت  لاس 

لحن و للم و  زا  دوب ، اه  بهذم  فالتخا  هب  اناد  وا  دـیوگ : دوعلا » ودـنلا  جرا   » مان هب  وا  لاح  حرـش  رد  دـیوگ : دـمحا  دّیـس  شا  هون 
اه هلأسم  زا  يرایسب  رد  هک  نیا  زج  .دوب  بهذم  یعفاش  شراوگرزب  ناکاین  دننام  تشاد ، یفلس  داقتعا  دوب و  هاگآ  بئارغ 
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باتک رد  نایاوشیپ  هچ  نآ  ربانب  درک ، ادیپ  لیامت  داهتجا  هب  داّقن  ياملع  دننام  شیوخ  راک  رخآ  رد  سپـس  .دومن  ادتقا  مظعا  ماما  هب 
.دنا هدومن  فیرعت  هدرک و  حیرصت  نآ  رب  لوصا  ياه 

عبـسلا نآرقلا و  ریـسفت  یف  یناعملا  حور   » مان هب  شریـسفت  دشاب ، یم  اراد  ار  راختفا  ردق و  نیرتگرزب  هک  شیاه  باتک  زا  و  دـیوگ :
(1) ...تشذگرد » لاس 1270  هدعقیذ ي  رد 21  .دشاب  یم  یناثملا »

يزودنق یخلب  تیاور   - 147

تیاور ار  ثیدـح  فلتخم  ياه  لقن  نوگانوگ و  ياهدانـسا  اب  هّدوملا » عیباـنی   » شباـتک رد  يزودـنق (2)  یخلب  میهاربا  نب  نامیلس 
...تسا هدرک 

: دومرف ادخ  لوسر  تفگ : وا  هک  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  ریبج  نبدیعس  زا  شدنـس  اب  نیطمـسلا » دئارف   » رد ینیومح  : » تسا هتفگ  وا 
ارم دنک  اعّدا  هک  یسک  تسا  هتفگ  غورد  نآ و  رد  زا  زج  دنوش  یمن  دراو  رهش  هب  یشاب و  یم  نآ  رد  وت  مشناد و  رهش  نم  یلع ، ای  »
ِنوخ زا  وت  نوخ  نم و  تشوگ  وت  تشوگ  وت ، زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  هک  اریز  تسا ، نمـشد  وت  اب  هک  یلاح  رد  دراد  یم  تسود 
یقش و  دنک ، تعاطا  وت  زا  هک  یسک  تسا  دیعس  .تسا  نم  ِراکشآ  زا  وت  ِراکشآ  و  نم ، ِناهن  وت  ناهن  و  نم ، ِحور  زا  وت  حور  نم و 
زوریپ دنک ، ینمـشد  وت  اب  هک  یـسک  دنیب  نایز  دریذپب و  ار  وت  تیالو  هک  سک  نآ  درب  دوس  و  دنک ، ار  وت  ینامرفان  هک  یـسک  تسا 
یتشک لاثم  نم ، زا  دعب  وت ، نادنزرف  زا  هّمئا  لثم  و  ددرگ ، ادج  وت  زا  هک  یسک  دوش  یم  كاله  ددرگ و  وت  مزالم  هک  یـسک  تسا 

لاثم .دوش و  قرغ  دَنام  زاب  نآ  زا  هک  یسک  دبای و  تاجن  دش  نآ  راوس  هک  ره  تسا ، حون 
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« .تمایق زور  ات  دنک  عولط  رگید  يا  هراتس  دوش ، بیاغ  يا  هراتس  تقو  ره  تسا ، ناگراتس  نوچ  امش 

ربمایپ هک  هدـمآ  یعفاش  یبلح  هحلط  نبا  زا  مّظنملاّردـلا »  » رد  » (1) مالـسلا :  هیلع  وا  شناد  یناوارف  رد  مهدراهچ ، باـب  دـیوگ « : و 
ره  (2) اهباوبأ » نم  تویبلا  اوتأ  و  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .اهباب و  ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

« .دیایب رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، شناد  سک 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دنتفگ : هک  درک  لقن  هّللادبع  نبرباج  زا  نینچ  مه  ساّبع و  نبا  زا  دهاجم  زا  شدنـس  اب  یلزاغم  نبا  : » دیوگ و 
يرای ار  وا  هک  یـسک  تسا  هدـش  يرای  تسا ، ناراک  هنگ  لتاق  ناراکوکین و  ریما  نیا  دومرف : دـنتفرگ و  ار  یلع  يوزاـب  ملـس  هلآ و 

ره تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف : هدرک ، دنلب  ار  ناشیادص  سپ  .دنکن  يرای  ار  وا  هک  یـسک  تسا  هتـسکشرس  دنک و 
.دیایب رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ  ار  شناد  سک 

، ساّبع نبا  زا  دـهاجم  زا  بقانملا »  » باتک بحاص  و  سودرفلا »  » رد یملید  ینیومح و  دـمحا و  نب  ّقفوم  ار  ثیدـح  نیا  نینچ  مه 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  یلع  زا  نامی  نبهفیذـح  زا  یلزاغم  نبا  زین ، .دـنا و  هدرک  لـقن 

نبدّـمحم زا  شدنـس  اب  یلزاغم  نبا  .دـنوش » یمن  دراو  نآ  ياهرد  زا  زج  اه  هناخ  هب  تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف
لوسر هک : دناوخ  ثیدح  ام  يارب  یلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  شردـپ  زا  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  تفگ : هک  هدرک  لقن  هّللادـبع 

نآ هب  هک  دنک  اعّدا  یـسک  ره  دیوگ  غورد  .یتسه  نآ  رد  وت  مشناد و  رهـش  نم  یلع ، ای  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
تفالخ ( هاگیاج  ) رد مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدـش  لقن  هتابن  نب  غبـصا  زا  و  .رد » نآ  ِيولج  زا  زج  دـسر  یم  رهش 

ربنم زا  مدنزرف ، يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نسح  هب  سپس  .تسا  هدروآ  ار  نآ  شنایاپ  ات  يرتحب  دیعسوبا  هک  دناوخ  يا  هبطخ  تسشن 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  مدینـش  مدرم ! يا  : » دومرف تاولـص  دمح و  زا  دـعب  تفر و  الاب  سپ  .وگب » نخـس  ور و  الاب 

شرد زا  زج  رهش  نآ  دراو  ایآ  .اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : یم  ملس 
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دمح و زا  دعب  تفر و  الاب  سپ  .وگب » نخس  ور و  الاب  ربنم  زا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  هب  سپـس  .دمآ  نییاپ  سپ  دش »؟ ناوت  یم 
نآ دراو  سک  ره  تسا ، تیاده  رهش  یلع  دومرف « : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مّدج  مدینش  مدرم ! يا  دومرف : نداتسرف  تاولص 
ود نیا  مدرم ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  دـمآ  نییاپ  سپ  .دـیدرگ » كاله  دـیزرو  فّلخت  سک  ره  تفای و  تاجن  دـش ،
یم ود  نآ  هرابرد ي  تسا و  هدرپس  تناما  هب  شتّما  هب  هک  وا  تناما  دنـشاب و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادـنزرف 

« .دسرپ

« .یملید یناربط و  زا  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » هک نیا  تقیقح  ياه  جنگ  زا  : » دیوگ و 

زا .دـیایب » رد  نآ  دزن  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نـم  «: » ریغـصلا عماـجلا   » زا دـیوگ : و 
.دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  رباج  زا  مکاح  يدع و  نبا  زین  ساّبع و  نبا  زا  مکاح  و  ریبکلا »  » رد یناربط  يدع و  نبا  یلیقع و 

رد ار  نآ  يوغب  .تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  هناخ ي  نم  : » یلع زا  ًاعوفرم  یلع : ناوارف  شناد  رکذ  رد  «: » یبقعلا رئاخذ   » زا دیوگ : و 
، دهاوخ ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  رمعوبا  تسا و  هدرک  لقن  حیباصملا » »

« .دوش نآ  دراو  نآ  رد  زا  دیاب 

: تفگ رباج  مود ، تسیب و  ثیدح  نیعبسلا « :»  » باتک زا  لقن  هب  دیوگ : و 

هتسکشرس تسا ، ناراک  هنگ  لتاق  ناراکوکین و  ماما  نیا  : » دومرف دنتفرگ و  ار  یلع  يوزاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
مشناد رهش  نم  : » دومرف هدرک  دنلب  ار  ناشیادص  سپس  .دنک » يرای  ار  وا  سک  ره  تسا  هدش  يرای  دنکن ، يرای  ار  وا  سک  ره  تسا 

.تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  یلزاغم  نبا  .دیایب » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  و 

ار نآ  دـننام  سنا  دوعـسم و  نبا  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » تسا هدروآ  ًاعوفرم  ار  نآ  رباج  یبرقلا :» هّدوم   » باتک زا  دـیوگ : و 
.دنا هدرک  تیاور 

زا يدع  نبا  یلیقع و  مکاح و  یناربط و  زین  هّللادبع و  نبرباج  زا  طسوالا »  » رد یناربط  راّزب و  قعاوصلا :»  » باتک زا  لقن  هب  دیوگ : و 
ملعلا و هنیدم  انأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  یلع  زا  مکاح  زین  يذمرت و  و  رمع ، نبا 

ّیلع
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: تسا یلع  زا  يذـمرت  زا  يرگید  تیاور  رد  و  دـیایب ، رد  نآ  دزن  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا : یتیاور  رد  و  .اـهباب »
« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  »

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دّمحم  نامیالوم  رورـس و  زا  ار  فورح  رارـسا  ملع  یلع  ماما  «: » فراعملا هّرد   » باتک زا  دیوگ : و 
 : ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  شیامرف  تسوا  هب  هراشا  تخومآ و  ملس 

« .درک میظنت  یقفا  يدومع و  هناخ  دص  اب  ار  قافوا (1)  ملع  لودج  تسا  یسک  نیتسخن  وا  و  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  »

قوذ بابرا  يارب  ییاه  هناشن  ندرکراکـشآ  دنمـشزرا ، زمر  كاـنبات و  زار  نیا  زا  روظنم  : » تسا هدروآ  مّظنملا » ّردـلا   » زا لـقن  هب  و 
هب یتوهال  زج  دسر و  یمن  نآ  هب  یتوسان  چیه  تسد  دیاشگ ، یم  ار  رهـش  نآ  ياهرد  هک  تسا  یگرزب  ياه  شناد  زا  نوچ  تسا ،
یم یشناد  نآ  دنتفای و  صاصتخا  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  هک  تسا  یـشناد  نامه  نیا  .دنکفا و  یمن  رظن  نآ 

« .تسا نآ  رد  یلع  رهش و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  دشاب 

هفوک رد  هک  یماگنه  درک  دای  ربنم  رب  یلع  ماما  ار  یکی  دنتـسه ، ردـقلا  لیلج  باتک  ود  اه  نآ  : » دـیوگ باـتک  ناـمه  زا  لـقن  هب  و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ار  يرگید  .تسا  هدش  هدیمان  نایبلاهبطخ »  » دـهاوخ و يدوز  هب  نآ  نایب  هک  دـناوخ  یم  هبطخ  هداتـسیا 

هدـش هراشا  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  شیامرف  نیا  اـب  هک  تسا  نونکم  ملع  نآ  نیا  تشاد و  یفخم  ملـس  هلآ و 
: تسا

مدآ رفـس  شور  هب  مه  زا  ادـج  فورح  تروص  هب  یلع  ماما  سپ  .دـنداد  ار  شنتـشون  نامرف  وا  هب  و  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  »
رفجلا و  » ای و  عماللا » رونلا  عماجلا و  رفجلا   » هب مدرم  نایم  تشون و  رتش ، تسوپ  زا  هتفرگرب  یکزاـن  مرچ  ینعی  رفج  رد  مالـسلا  هیلع 

« .تفای ترهش  هعماجلا »

هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نامرورـس  زا  ار  فورح  ملع  یلع  ماما  : » دیوگ نوصملا » رهوجلا  نونکملا و  ّردلا   » زا لقن  هب  و 
: تسا نادب  هراشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  شیامرف  نیا  درب و  ثرا 

« .رد نآ  داب  وا  رب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  »
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ینویادب تابثا   - 148

اج نآ  تسا ، هدرک  فیـصوت  ملعلا » هنیدـم  باب   » هب ءارآلا » هکرعم   » باتک رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ینویادـب  هّللاهمالس 
هدـننک لاؤس  یتقو  هکنیا  هجیتن  : » دـیوگ يدرک ] اطخ  یتفگ و  تسرد  تأطخأ [ » تبـصا و   » یگتخاـس ثیدـح  ندروآ  زا  دـعب  هک 

«. میلع ملع  يذ  ّلک  قوف  تأطخأ و  تبصأ و  : » تفگ تفرگ ، هابتشا  ار  ملعلا  هنیدم  باب  خساپ 

نامّزلا نسح  تابثا   - 149

زا ییاـه  هورگ  هک  تسا  يروهـشم  حیحـص  ثیدـح  ءاـیلوألا  متاـخ  ینعم  رب  هنّیب  نیرتهب  هیبنت : : » دـیوگ نینچ  ناـمّزلا  نسح  يولوم 
رد بیطخ  نینچ  مه  نیعم و  نبا  ناثّدـحم ، دنـس  لاـجر ، رد  هدنـسیون  نیرت  يوـق  هـلمج : زا  دـنا ، هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  ناـیاوشیپ 

: نانآ هلمج ي  زا  .درادـن و  یلـصا  ثیدـح  دوب ، هتفگ  تسخن  هک  یلاح  رد  هدرک  تقفاوم  وا  اب  هداد و  دانـسا  وا  هب  ار  نآ  شخیرات 
يوون یبهذ و  یکبس و  جات  رجح و  نبا  یطویس و  هک  هنوگ  نامه  اه ، شناد  رد  عماج  دّدجم  لقتـسم ، دهتجم ، دقتنم ، ظفاح ، ماما ،

نیا همیزخ  نبا  هّمئا  ماما  نخـس  تسا و  هدوبن  وا  ياـت  مه  شنارود  مدرم  زا  یـسک  هک  هدرک  لـقن  يدادـغب  بیطخ  ظـفاح ، ماـما  زا 
دننام تسا : هتفگ  بیطخ  .مسانش و  یمن  راثآ  شیاریپ  رد  ریرج  نبا  زا  رتاناد  نیمز  يور  رب  تسا : هتفگ  هک  دنک  یم  دییأت  ار  بلطم 

، مکاح تسا : نانآ  زا  تسا و  هدرک  لقن  عماوجلا » عمج   » باتک زا  یلع ، دنسم  رد  ار  شنخـس  نیا  یطویـس  .مدیدن و  انعم  نآ  رد  وا 
نامه هدرک ، ّتقد  رایسب  دوخ  شهوژپ  رد  هک  تسا  حیحـصلا » دقن   » رد رجح  نبا  داتـسا  يزاریـش ، دجم  ظفاح ، اه  نآ  نیرخآ  زا  و 

نآ ندوب  نسح  هب  رگید  ياه  هورگ  رد  رجح  نبا  یـشکرز و  ییالع و  .تسا و  هدومن  لـقن  حـیقنتلا » تاـعمل   » رد يولهد  هک  هنوگ 
نآ رد  یلع  مشناد و  رهش  نم   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  شیامرف  هب  تبـسن  يزوج » نبا   » رب ّدر  رد  دنا  هدرک  هدنـسب 
هاوگ نیرت  يوق  نیا  (1) و  اهباوبأ » نم  تویبلا  اوتأ  و  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .نآ » رد  زا  زج  دش  ناوت  یمن  رهـش  دراو  و  تسا ،

: تسا هدرمش  حیحص  ار  نآ  مکاح  هک  تسا  یتیاور  ندوب  حیحص  رب 
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وا هب  هکنیا  رگم  تسین  یّیلو  وا  زج  وا  زا  سپ  هک  تسا  متخ  نایاپ و  ماقم  نیا  و  .دیایب » رَد  نآ  دزن  دیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  »
هرابرد ي تسا  هدمآ  رتاوتم  هکلب  روهشم ، ضیفتسم  حیحص  ثیدح  رد  هچ  نآ  تسوا  هب  هراشا  دریگ و  یمرب  وا  زا  ددرگ و  یم  زاب 

ناگرزب زا  تسا  هدـمآ  : » تسا باـتک  ناـمه  رد  (1)و  ...نآ » هب  دـنوادخ  ناـمرف  رباـنب  وا  هناـخ ي  ِرد  زج  يرد  ره  نتـسب  هب  ناـمرف 
« .دنشاب یم  تاهباشتم  زا  هک  اه  هروس  زاغآ  لیوأت  ساّبع ، نبا  دوعسم و  نبا  ملعلا و  هنیدم  باب  دننام  باحصا 

« ...تسین شرامش  لباق  تمکح  هناخ ي  ملعلا و  هنیدم  باب  زا  هراب ، نیا  رد  راثآ  رابخا و  : » دیوگ یمالک  زا  سپ  باتک  نامه  رد  و 
(2)

یلذاش نامیلس  نب  ّیلع  تابثا   - 150

هب خساپ  رد  هتفگ و  نخس  شا  هراب  رد  لیـصفت  هب  تسا و  هدرک  تباث  ار  ثیدح  یلذاش (3)  یکلام  یبرغم  یتنمد  نامیلـس  نب  ّیلع 
.تسا (4) هدروآ  ار  رجح  نبا  ییالع و  حالص  ظفاح ، ود  نخس  شدانسا  رد  هشقانم 

یمینغ ینغلادبع  تابثا   - 151

نایعألاهرق و  » رد يدنفا  سراف  میلـس  هک  هنوگ  نامه  هدرک ، فصو  ملعلا » هنیدم  باب   » هب ار  نینمؤملاریما  یمینغ  يدـنفا  ینغلادـبع 
: دیوگ یمینغ  يدنفا  ینغلادبع  دّیس  راوتسا ، كریز  دنمرنه  دنمشناد  : » دیوگ هک  اج  نآ  تسا ؛ هدروآ  ناهذألا » هرسم 

يارب ار  نانآ  داد و  رارق  ناربمایپ  ناثراو  ار  نادنمشناد  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 

ص:303

.452 نسحلا / رخف  یف  نسحتسملا  لوقلا  ( . 1 - 1
.65 هب /  دینک  هاگن  ًالثم  نسحلا : رخف  یف  نسحتسملا  لوقلا  ( . 2 - 2

وا حرش  هدرکرکذ و  ار  شیاهراتـشون  و  .تسا » برغم  ناگرزب  زا  یهیقف  : » هدمآ نینچ  « 292 مالعألا 4 /   » رد وا  لاح  حرش  ( . 3 - 3
.تسا هدرک  تبث  لاس 1306  ار  شگرم  هدرواین و  يذمرت  رب  ار 

نبهدامح نب  بلاط  نب  ینغلادبع  : » تسا هدروآ  نینچ  ار  وا  لاح  حرـش  مالعالا »  » باتک رد  و  . 3 . 148 يدتغملا : توق  عفن  ( . 4 - 4
تبث لاس 1298  ار  شتافو  خـیرات  هدرک و  رکذ  ار  شیاه  باتک  سپـس  هیفنح » ياهقف  زا  یلـضاف  ینادـیم ، یقـشمد  یمینغ  میهاربا 

.تسا هدرک 

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 388 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_303_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_303_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_303_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_303_4
http://www.ghaemiyeh.com


راـثآ ناـنآ  ماود  اـب  داد و  صاـصتخا  ناـنآ  هـب  ار  داـیز  ياـه  شـشخب  دـیزگرب ، شا  هدـیزگرب  ربماـیپ  فیرـش  تعیرـش  يراد  هـگن 
: دومرف ادج  نینچ  رگید  کی  زا  ار  نانآ  بتارم  و  دیشخب ، همادا  ار  ناگتشذگ 

« .میدرب الاب  رگید  یضعب  يالاب  ار  امش  زا  یضعب  (1)«و  ضعب » قوف  مکضعب  عفر  «و 

داد و رارق  تداعـس  ره  ندیـسر  يارب  یهاگرذـگ  تقیقح ، رد  ار  شناد  هک  ار  داوج  هدنـشخب  هّزنم  راـگدرورپ  میوگ ، ساپـس  ار  وا 
شناگداون شنارای و  شنادناخ و  رب  و  هدش ، هتخیگنارب  نیرترب  نیرت و  یمارگ  فرشا و  هداتسرف  دّمحم  نامرورـس  رب  دورد  مالس و 

.دندیسر فرش  هب  وا  زا  يوریپ  اب  هک  یناسک 

هرهب فلتخم  ياه  هتـشر  زا  نوچ  مدـید ، ناوارف  دنمـشزرا  ياهدـیراورم  لماش  ار  نآ  مدـش و  هاگآ  كرابم  باتک  نیا  زا  دـعب ، اّما 
دنزرف یمارگ و  نادنمـشناد  هاـش  شا  همـشچرس  هک  یلاـح  رد  دـشابن  نینچ  ارچ  تسا و  هدومن  راکـشآ  ار  نآ  نوـنکم  زار  هتفرگ و 

دنم هرهب  هک  دشاب ، یم  نیلسرملا  دّیس  يومعرـسپ  یلع ، نامرورـس  ملعلا  هنیدم  باب  هناگراهچ ، نیدشار  يافلخ  متاخ  نینمؤملاریما 
تسا ملق  ریشمش و  تلیضف  ود  نایم  عماج  الاو و  بسن  بسح و  تفارش  ود  زا 
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« ملعلا هنیدم   » ثیدح دهاوش 

هراشا

و ...ملعلاهنیدم » انأ   » ثیدح هرابرد ي  ناشیا  ياه  هتفگ  راوگرزب و  نایاوشیپ  ياه  تیاور  نتم  ندناوخ  ندینش و  زا  سپ  ...کنیا  و 
زا يدادعت  ...دـشاب  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ثیدـح  نیا  هکنیا  امـش و  يارب  ثیدـح  تّحـص  قّقحت  زا  سپ 

دنناوت یم  ًالقتـسم  کی  ره  هک  دنتـسه  يربتعم  ياه  ثیدح  یگمه  هک  یلاح  رد  مینک ؛ یم  رکذ  ار  ثیدح  نیا  تادّیؤم  دـهاوش و 
: تساه نآ  هلمج ي  زا  .دنریگ  رارق  لالدتسا  دروم 

« اهباب یلع  همکحلاراد و  انأ  ( » 1)

هراشا

: دنا هدروآ  لسرم  روط  هب  ار  نآ  ملسم  ثیدح  دننام  ای  هدرک  تیاور  ار  نآ  هک  یناسک  زا 

لبنح نبدمحا  هّللادبعوبا   - 1

يذمرت یسیعوبا   - 2

.یجک هّللادبع  نب  میهاربا  ملسموبا   - 3

.يربط ریرج  نبدّمحم  رفعجوبا   - 4

.يدنغاب دّمحم  نبدّمحم  رکبوبا   - 5

.يدادغب رّفظم  نبدّمحم  نیسحلاوبا   - 6

«. هطب نبا   » هب فورعم  يربکع  دّمحم  نب  هّللادیبع  هّللادبعوبا   - 7

.يروباشین مکاح  هّللادبع ، نبدّمحم  هّللادبعوبا   - 8
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.یناهفصا هیودرم  نب  یسوم  نبدمحا  رکبوبا   - 9

.یناهفصا هّللادبع  نبدمحا  میعنوبا   - 10
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.یئومح دّمحم  نب  میهاربا  عماجملاوبا  نیّدلاردص   - 20

.يزیربت بیطخ  هّللادبع ، نبدّمحم  نیّدلا  ّیلو   - 21

.يدنرز فسوی  نبدّمحم  نیّدلا  لامج   - 22

.یئالع يدلکیک  نب  لیلخ  نیّدلا  حالص   - 23

.يدابآزوریف بوقعی  نبدّمحم  نیّدلادجم   - 24

.يرزج دّمحم  نبدّمحم  نیّدلا  سمش   - 25

«. ینالقسع رجح  نبا   » هب فورعم  یلع  نبدمحا  نیّدلا  باهش   - 26

«. لئالّدلا حیضوت   » هدنسیون ي دمحا ، نیّدلا  باهش   - 27

.یطویس رکبوبا  نب  نامحّرلادبع  نیّدلا  لالج   - 28

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 391 

http://www.ghaemiyeh.com
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.يزودنق یخلب  میهاربا  نب  نامیلس   - 59

لبنح نبدمحا  تیاور   - 1

اج نآ  هدرک ، تیاور  ار  نآ  هدمآ ، بابحألا » حیرفت   » رد هک  هنوگ  نآ  بقانملا »  » باتک رد  یحبانـص  زا  شدانـسا  اب  لبنح  نبدـمحا 
: دیوگ هک 

ار نآ  يذـمرت  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  : » تسا هدـش  لـقن  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  یلع  زا  »
: دیوگ .تسا و  بیرغ  یثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور 

زج تاقث  زا  کی  چـیه  زا  ار  ثیدـح  نیا  اـم  دـنا و  هدربن  یحبانـص »  » زا یماـن  هدرک و  تیاور  کیرـش »  » زا ار  ثیدـح  نیا  یـضعب 
(1) .تسا » هدرک  تیاور  یحبانص  زا  ار  نآ  دمحا  .میسانش و  یمن  کیرش 

يذمرت تیاور   - 2

هک هدش  لقن  یلع  زا  : » تسا هدرک  تیاور  هدـمآ ، یبقعلا » رئاخذ   » رد هک  هنوگ  نامه  ریغـصلا » عماجلا   » رد ار  نآ  يذـمرت  یـسیعوبا 
هتفگ هدرک و  لقن  ار  نآ  يذمرت  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :

: دیوگ هرضنلا » ضایرلا   » باتک رد  (2)و  .تسا » نسح  یثیدح  تسا :

نآ يذمرت  .تسا  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  یلع  زا  »
« .تسا بیرغ  نسح و  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  ار 

و ریغـصلا » عماـجلا   » و بلاـطملا » ینـسا   » و حیحـصلا » دـقن   » و ریثـک » نـبا  خـیرات   » و یئـالعلا » هبوـجا   » و هاکـشملا »  » زا وا  تـیاور  و 
.دوش یم  هتسناد  رگید ، ياه  باتک  و  هاقرملا »  » و لاّمعلا » زنک   » و قعاوصلا » »
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یجک ملسموبا  تیاور   - 3

هراشا

هب باتک ، ياج  دنچ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شدنس  اب  یجک  هّللادبع  نب  میهاربا  ملسموبا 
: دش هدروآ  وا  لوق  ییالع  نیّدلا  حالص  زا  لقن 

نب کیرـش  زا  یمور  نبرمع  نبدّمحم  زا  يرازف  یـسوم  نب  لیعامـسا  زا  شعماج  رد  يذـمرت  هک  تسا  يدـهاش  ار  نآ  همه  نیا  اب  »
یلع متمکح و  هناخ ي  نم  : » تسا هدرک  تیاور  ًاعوفرم  یلع  زا  یحبانـص  هّللادبعوبا  زا  هلفغ  نبدیوس  زا  لیهک  نبهملـس  زا  هّللادبع 

« .تسا نآ  رد 

« .دنا هدرک  تیاور  یمور  نبرمع  نبدّمحم  زا  ار  نآ  ینارگید  یجک و  ملسموبا  و 

هدرک تیاور  شعماج  رد  ار  نآ  يذمرت  هک  دشاب  یم  ثیدـح  نیا  زا  يرگید  لقن  و  دـیوگ : هک  تشذـگ  مه  يدابآزوریف  نخـس  و 
« ...دنا هدرک  يوریپ  وا  زا  نآ  تیاور  رد  وا  ریغ  یجک و  ملسموبا  ...تسا و 

شلاح حرش 

« ...دوب ناشناگرزب  زا  هقث و  ناثّدحم  زا  وا  ...تفای  ترهـش  تبـسن  نیا  هب  هّللادبع  نب  میهاربا  ملـسموبا  یجک : : » دیوگ یناعمـس   - 1
وا نارگید  ینطقراد و  .تسا  ناظفاح  هدنامزاب  و  ننسلا »  » باتک هدنسیون ي  ...دنـسم  ظفاح ، یجک ، ملـسموبا  : » دیوگ یبهذ   - 2(1)

شا هزانج  تشذگرد و  دادغب  رد  ( 292  ) لاس مّرحم  رد  ...دوب  ثیدح  هب  اناد  فیرش و  درمناوج ، هدنـشخب و  وا  دنا ، هتـسناد  هقث  ار 
و ننـسلا »  » هدنـسیون ي ظفاح ، : » دیوگ ربعلا »  » باتک رد  (2)و  .تشاد » لاس  دـص  کی  هب  کیدزن  هک  یلاح  رد  دـش ؛ هدرب  هرـصب  هب 

.دوب دوخ  نامز  دنسُم 

: دیوگ وا  هرابرد  مالـسالا » لود   » باتک رد  (3)و  .دوب » راوگرزب  تلالج و  اب  ظـفاح ، ثّدـحم ، وا  .تسا  هتـسناد  هقث  ار  وا  ینطقراد 
(4) ناثّدحم » داتسا  »
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یطویس  - 4(1) .دوب » راوگرزب  تمشح و  اب  یظفاح  ثّدحم و  دوخ ، نامز  دنسُم  و  نّنـسلا »  » هدنـسیون ي ظفاح ، : » دیوگ یعفای   - 3
هب اناد  و  درم ، ناوج  هقث ، وا  دیوگ : ینطقراد  .دنا و  هتسناد  هقث  ار  وا  ناداتـسا ، هدنامزاب ي ) ، ) دنـسم ظفاح ، یجک  ملـسموبا  : » دیوگ

(2) .دوب » ثیدح 

يربط تیاور   - 4

ام دزن  ربخ  نیا  : » دـیوگ هدرک ، حیرـصت  نآ  تّحـص  رب  تیاور و  راثآلا » بیذـهت   » شباتک رد  ار  نآ  يربط  ریرج  نبدّـمحم  رفعجوبا 
زا هکنیا  ات  مداد  یم  خـساپ  هنوگ  نیا  ینایلاس  : » دـیوگ یطویـس  .دـیتسناد و  هتـشذگ  باتک  دـنچ  زا  ار  بلطم  نیا  و  تسا » حـیحص 

طّـسوت ساّبع  نبا  ثیدـح  نتـسناد  حیحـص  اب  زین  مدـش ، هاگآ  راثآلا » بیذـهت   » رد ریرج  نبا  طّسوت  یلع  ثیدـح  نتـسناد  حـیحص 
« .متفای نیقی  تّحص »  » هبترم ي هب  نسُح »  » هبترم ي زا  ثیدح  ندربالاب  رب  مدرک و  ریخ  تساوخرد  دنوادخ  زا  مکاح ،

هطب نبا  تیاور   - 5

: تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  دنس  نیا  اب  هطب » نبا   » هب فورعم  يربکع  هّللادبعوبا 

زا کیرش  زا  یمور  نبرمع  نبدّمحم  زا  يرـصب ، هّللادبع  نب  میهاربا  ملـسموبا  زا  ار  ام  درک  ثیدح  فاوص  دمحا  نبدّمحم  یلعوبا  »
نآ رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ « : هک  یلع  زا  یحبانـص  زا  لیهک  نبهملس 

« .تسا

.دیتسناد هرامش ي 98  رد  قارع  نبا  هتفگ ي  زا  ار  وا  تیاور  نینچ  مه 

مکاح تیاور   - 6
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یـسلماربش و یحلاص و  هتفگ ي  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدرک  تیاور  ار  نآ  كردتـسم »  » باتک رد  يروباشین  مکاـح  هّللادـبعوبا 
.دمآ دهاوخ  یناقرز 

هیودرم نبا  تیاور   - 7

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلع  زا  یبعـش »  » زا شدنـس  اـب  یناهفـصا  هیودرم  نبرکبوبا 
.دیتسناد ( 98  ) هرامش ي رد  قارع  نبا  نخس  زا  نینچ  مه  ار  وا  تیاور  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف

میعنوبا تیاور   - 8

: دیوگ نینچ  هدرک ، تیاور  ار  ثیدح  یناهفصا  میعنوبا 

زا لیهک  نبهملـس  زا  کیرـش  زا  رحب  نبدیمحلادبع  زا  نایفـس  نب  نسح  زا  یناگرگ  دـمحا  نبدّـمحم  دـمحاوبا  ار  ام  درک  ثیدـح  »
نآ رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : هک  بلاـط  یبا  نـب  یلع  زا  یحباـنص 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ساّبع  نبا  زا  مه  دهاجم  .دنا و  هدرک  تیاور  هنوگ  نیمه  یلع  زا  مه  ثراح  هتابن و  نب  غبـصأ  .تسا »

.تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  هفرعملا »  » باتک رد  نینچ  مه  (1) .ار » نآ  دننام  ملس  و 

یلزاغم نبا  تیاور   - 9

یم تمکح  هناـخ ي  نم   : » مالـسلا هیلع  شترـضح  شیاـمرف  : » تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  یطـساو  یلزاـغم  نـبا  نسحلاوـبا 
ؤلؤل نبدّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا  زا  دوب  هدمآ  طساو  هب  ام  دزن  هک  يدادغب  نامثع  نبدمحا  نبدّـمحم  بلاطوبا  داد  ربخ  ار  ام  مشاب :»

زا هیواـعموبا ، زا  لـیفط  نبدّـمحم  زا  یفوـک  رفعج  نبدّـمحم  زا  ییحی  نبدّـمحم  زا  هریغم  نبدّـمحم  نـب  نامحّرلادـبع  زا  هزاـجا ، اـب 
نآ رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  ساـّبع  نبا  زا  دـهاجم ، زا  شمعا ،

« .دیایب رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ  ار  تمکح  سک  ره  تسا ،

رّفظم نب  دّمحمزا  جرف  نب  نامثع  نبدمحا  نبدّمحم  دادربخ  ارام 
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زا یحبانص  زا  لیهک  نبهملـس  زا  کیرـش  زا  دیوس  زا  نامیلـس  نبدّمحم  نبدّمحم  يدنغاب  زا  هزاجا  اب  ظفاح ، یـسیع  نب  یـسوم  نب 
، دـهاوخ ار  تمکح  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یلع 

(1) .دوش » دراو  نادب  نآ  رد  زا  دیاب 

یناعمس رّفظملاوبا  تیاور   - 10

ادخ لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  یلع  زا  دیوگ : نینچ  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  هباحصلا » بقانم  ، » شباتک رد  یناعمس  رّفظملاوبا 
(2) .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یملید تیاور   - 11

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  نآ  رابخألا » سودرف   » باتک هدنسیون ي  یملید 

(3) .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  »

یمصاع تیاور   - 12

ار رـشبلاوبا  مدآ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تهابـش  هک  اـج  نآ  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  یتـفلا » نیز   » باـتک فـّلؤم  یمـصاع 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اذل  دیوگ « : نینچ  تمکح  شناد و  رد  مدآ  ترـضح  هب  ناشیا  تهابـش  رد  .تسا  هدروآ 

« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  تسا : تایاور  یضعب  رد  .اهباب و  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ 

: دیوگ دندیمان ، اه  نآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ییاه  مان  لیصفت  ماقم  رد  زین  و 

نبدومحم زا  یناولح  دمحا  نب  میهاربا  خیـش  زا  رـصن  نبدـمحا  نب  هّللادـبع  دّـمحموبا  خیـش  داد  ربخ  ار  ام  تمکح ، هناخ ي  ِرد  اّما  »
زا مارک ، نبدّمحم  ماما  زا  هیوریمخ ، نب  نامیلس  دیجملادبع و  نبراّمع  دمحا و  نب  نومأم  زا  اجر  نبدّمحم 

ص:312

.87 - 86 بقانملا /  ( . 1 - 1
.یّطخ هباحّصلا  بقانم  ( . 2 - 2

.یّطخ رابخألا -  سودرف  ( . 3 - 3
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: تفگ هک  هّللادبع  نبرباج  زا  دعج  یبأ  نبدیبع  زا  دایز  نبدایز  زا  لیضف  نبدّمحم  نبدمحا 

دیاب دهاوخ ، تمکح  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش 
.تسا هدش  رکذ  یفتکملا »  » باتک رد  .دیایب  رَد  نآ  دزن 

نب میکح  زا  یفئارط ، سودبع  نبدّمحم  نبدمحا  نسحلاوبا  زا  یلع  نب  میهاربا  نب  ّیلع  زا  دـمحا  نبدّـمحم  مداتـسا ، داد  ربخ  ارم  و 
: تفگ هک  یلع  زا  یحبانـص  زا  لیهک  نبهملـس  زا  کیرـش  زا  یمور  رمع  نبدّـمحم  زا  يدـسلا  تنب  نب  لیعامـسا  زا  يوره ، جاّجح 

« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نب لاله  رکبوبا  زا  روباشین  رد  ظـعاو  دـمحا  نبدّـمحم  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  میهارباوبا  زا  اـیرکزوبا  نبدّـمحم  داد  ربخ  ار  اـم  و 
.یلع و زا  یحبانـص  زا  هملـس  زا  کیرـش  زا  هّللادـبع  نبرمع  نبدّـمحم  زا  يرـصب  هّللادـبع  نب  میهاربا  ملـسموبا  زا  هرـصب  رد  دّـمحم 

(1) .درک » رکذ  ار  ثیدح 

یعفاش هحلط  نبا  تیاور   - 13

: دیوگ نینچ  دمآ ، رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  ملعلا » هنیدم   » ثیدح زا  دعب  یعفاش  هحلط  نبدّمحم  ملاسوبا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  حیباصملا »  » مان هب  شباتک  رد  يوغب  ِیضاق  دوعسم  نب  نیـسح  دّمحموبا  ماما  » 
(2) .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  دومرف :

يزوج نبا  طبس  تیاور   - 14

هناخ ي نم  تسا : یتیاور  رد  دیوگ « : ملعلاهنیدم »  » ثیدح زا  دـعب  هک  اج  نآ  هدرک ؛ تیاور  ار  ثیدـح  يزوج  نبا  طبـس  فسوی ،
(3) .تسا » نآ  رد  یلع  مشاب و  یم  هقف  رهش  نم  تسا : یتیاور  رد  .تسا و  نآ  رد  یلع  متمکح و 

ص:313

.یّطخ یتأ  له  هروس  ریسفتب  یتفلا  نیز  ( . 1 - 1
.61 لوئسلا /  بلاطم  ( . 2 - 2

.48 همألا /  صاوخ  هرکذت  ( . 3 - 3
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یعفاش یجنگ  تیاور   - 15

تسیب و باب  : » تسا هدرک  زاب  نآ  يارب  یـصوصخم  باب  هک  هنوگ  نیدب  تسا ؛ هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  یعفاش  یجنگ  هّللادـبعوبا 
همکحلا تؤی  نم  و  : » تسا هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  هدـنادرگ  صوصخم  نادـب  ار  یلع  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یتمکح  رد  مکی ،

[ .تسا هدش  هداد  ناوارف  ریخ  دوش ، هداد  تمکح  سک  ره  و  : ] (1) ًاریثک » ًاریخ  یتوأ  دقف 

زا ظـفاح ، هّللادـبع  نبدـمحا  زا  دـمحا  نب  لـضفلاوبا  زا  یقابلادـبع  نبدّـمحم  زا  دادـغب ، رد  دّـمحم ، نب  فیطللادـبع  داد  ربخ  ار  اـم 
هک یلع  زا  یحبانص  زا  لیهک  نبهملـس  زا  کیرـش  زا  رحب  نبدیمحلادبع  زا  نایفـس  نب  نسح  زا  یناگرگ ، دمحا  نبدّمحم  دمحاوبا 

یلاـع نسح  ثیدـح  نیا  میوگ : .تسا  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :
رب (2) و  َهَمْکِْحلا »  َباتِْکلا َو  َْکیَلَع  ُهّللا  َلَْزنَأ  َو  : » ّلـج ّزع و  دـنوادخ  هتفگ ي  تهج  هب  مدرک  ریـسفت  ّتنـس  هب  ار  تمکح  تسا و 
دش هداد  نم  هب  باتک  هعم :» هلثم  باتکلا و  تیتوأ  : » دراد تلالد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  شیامرف  لیوأت ، نیا  یتسرد 

ناـشیا هب  تمکح  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هچ  نآ  شهارمه ، هب  نآ  دـننام  تسا و  نآرق  باـتک  زا  شروـظنم  .شهارمه  هـب  نآ  دـننام  و 
متمکح هناخ ي  نم  : » دومرف اذل  .تسا  ّتنـس  اج  نیا  رد  تمکح  سپ  .دومن  نایب  شیارب  ار  مارح  لالح و  یهن و  رما و  .تخومآ و 

(3) .تسا » نآ  رد  یلع  و 

يربط ّبحم  تیاور   - 16

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  یعفاش  يربط  نیّدلا  ّبحم 

: تفگ هک  هدش  لقن  یلع  زا  تسا  تمکح  هناخ ي  ِرد  هک  نیا  هب  وا  یگژیو  رکذ  »

لقن ار  نآ  يذمرت  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص:314

/. هرقب 269 ( . 1 - 1
/. ءاسن 113 ( . 2 - 2

.119 - 118 بلاطلاهیافک / ( . 3 - 3
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هک هدـش  لـقن  یلع  زا  تسا -  تمکح  هناـخ ي  ِرد  وا  هـک  نـیا  رکذ  دـیوگ « : زین  (1)و  .تسا » بیرغ  نسح  تـسا : هـتفگ  هدرک و 
تسا و هدرک  لقن  ار  نآ  يذمرت  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :

(2) .دشاب » یم  نسح  یثیدح  دیوگ : یم 

یئوّمح تیاور   - 17

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  نآ  شدانسا  اب  یئوّمح  نیّدلاردص 

یئوّمح دّیؤم  نبدّمحم  نید ، قح و  تداعس  مالسالا  خیش  زا  مدرک ، تئارق  وا  رب  هک  ّقفوم  نبورمعوبا  ماما  نامداتـسا  ار  ام  داد  ربخ  »
یلع نبرمع  نبدّمحم  زا  دشاب ، هدوبن  عامـس  اب  رگا  هزاجا  اب  یقویخ  هّللادبع  نبرمع  نبدمحا  نیّدلا  مجن  مالـسالا  خیـش  زا  هزاجا ، اب 

نامحّرلادبع نبدمحا  یلعوبازا  ، يذبانج هحلط  نبدّمحم  دیعـسوبا  زا  ییاقـس  لضفلاوبا  نبدـمحا  ساّبعلاوبا  زا  روباشین ، رد  یـسوط 
رمع نبدّمحم  زا  يرازف ، یسوم  نب  لیعامسا  زا  یفوک ، یضاق  ِدّمحم  نب  هّللادبعوبا  زا  یـضاق ، ِمساق  نب  فسوی  رکبوبا  زا  یقـشمد ،

هناخ ي نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  یلع  زا  یحبانص ، زا  لیهک ، نبهملـس  زا  کیرـش ، زا  یمور ،
(3) .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و 

يزیربت بیطخ  تیاور   - 18

یلـص ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  ثیدح  هاکـشملا »  » هدنـسیون ي يزیربت  بیطخ  نیّدلا  ّیلو 
ثیدـح نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  يذـمرت  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا 

: دیوگ .تسا و  یبیرغ 

یمن اه  هقث  رگید  زا  کیرـش  زا  زج  ار  ثیدـح  نیا  دـنا و  هدربن  مان  یحبانـص  زا  هدرک و  تیاور  کیرـش  زا  ار  ثیدـح  نیا  یـضعب 
(4) .میسانش »

ص:315

.255 هرضنلا 2 /  ضایرلا  ( . 1 - 1
.77 یبقعلا /  رئاخذ  ( . 2 - 2

.99 نیطمسلا 1 /  دئارف  ( . 3 - 3
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يدنرز تیاور   - 19

: دیوگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  حدم  رد  هتسناد و  مّلسم  لسرم  ار  ثیدح  يدنرز  فسوی  نبدّمحم 

رهـش تمکح و  هناخ ي  ِرد  هک  هدـمآ  صن  وا  يارب  هتفاـی و  صاـصتخا  شنیزگ  يردارب و  تمارک  هب  يوبن  ترـضح  زا  هک  یـسک  »
« .تسا شناد 

ییالع تیاور   - 20

هدومن تابثا  ار  شندوب  حیحـص  هدرک و  عافد  دـنا ، هدز  هبرـض  هنعط و  نآ  رب  هک  نانآ  ّدر  رد  ثیدـح ، نیا  زا  ییالع  نیّدـلا  حالص 
.دش هدروآ  ملعلا ) هنیدم  ثیدح  دنس  شخب  زا  ( ) 69  ) هرامش ي رد  هعونصملا » یلآللا   » زا شا  هتفگ  نتم  رتشیپ  .تسا 

يدابآزوریف تیاور   - 21

رد نیا  زا  شیپ  شناـیب  تسا و  هدرمـش  قح  ار  نآ  هدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  حیحـصلا » دـقن   » باـتک رد  يداـبآزوریف  نیّدـلادجم 
.دمآ ملعلا ) هنیدم  ثیدح  دنس  شخب  زا  ( ) 75  ) هرامش

يرزج نبا  تیاور   - 22

زا ( ) 78  ) هرامـش ي رد  شراـتفگ  نتم  هک  تسا  هدرک  تیاور  بلاـطملا » ینـسأ   » شباـتک رد  ار  ثیدـح  يرزج  نـبا  نیّدـلا  سمش 
.دمآ ملعلا ) هنیدم  ثیدح  دنس  شخب 

ینالقسع تیاور   - 23

يواـنم و یمقلع و  یماـش و  تراـبع  زا  يدوز  هب  هک  تسا  هداد  اوـتف  نآ  نسُح  هب  هدرک و  تـیاور  ار  ثیدـح  ینالقـسع  رجح  نـبا 
.تسناد دیهاوخ  یناقرز 

دمحا نیّدلا  باهش  تیاور   - 24

نینچ ار  ثیدح  لئالّدلا » حیضوت   » هدنسیون ي دمحا ، نیّدلا  باهش  دّیس 

ص:316
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نآ باب  یلع  تسا و  شناد  رهـش  تمکح و  هناخ ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  رد  مهدزناپ  باب  دـنک « : یم  تیاور 
« .تسا رتاناد  شنخس  اه و  هیآ  ماکحا و  لاعتم و  دنوادخ  هب  وا  دیدرت  یب  هکنیا  .تسا و  ود 

« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدـش  لقن  یلع  زا  دـیوگ « :
« .تسا هدرک  لقن  ار  نآ  يذمرت  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  هاکشملا »  » رد ار  نآ  .دنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  يربط  میعنوبا و  ظفاح 

(1)

یطویس تیاور   - 25

: دیوگ یلجلا » لوقلا   » باتک رد  تسا : هدرک  تیاور  ار  ثیدح  دوخ ، ياه  باتک  زا  باتک  دنچ  رد  یطویس  نیّدلا  لالج 

« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  یلع  زا  مهدزناپ -  ثیدح  » 
« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » تسا ریغصلا » عماجلا   » رد (2) و  .تسا » بیرغ  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  ار  نآ  يذمرت 

هیلح  ) لح بیرغ ، يذمرت )  ) ت .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » تسا هدـمآ  عماوجلا » عمج   » رد .یلع (3) و  زا  يذمرت 
(.« ءایلوالا

.تسا هدروآ  مه  ار  ییالع  ریرج و  نبا  نخس  تسا و  هدمآ  نینچ  زین  يذمرتلا » حرش   » و هعونصملا » یلآللا   » رد و 

ینالطسق تابثا   - 26

: تسا هتفگ  هدرک و  تابثا  تمکح » هناخ ي   » هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فیصوت  اب  ار  ثیدح  ینالطسق  نیّدلا  باهش 

(4) .تاریخ » لیلد  ناربمایپ -  توعد  میهاربا -  توعد  دنوادخ -  يوس  هب  هدننک  توعد  تمکح ، هناخ ي  رد  »

ص:317

.یّطخ لئالّدلا  حیضوت  ( . 1 - 1
.یّطخ یلجلا -  لوقلا  ( . 2 - 2

.108 ریغصلا 1 /  عماجلا  ( . 3 - 3
.182 هیندللا 1 /  بهاوملا  ( . 4 - 4
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یمقلع تیاور   - 27

: دیوگ نینچ  هدرک ، تیاور  ار  نآ  ریغصلا » عماجلا   » رب شحرش  رد  یمقلع 

دننک یم  اعّدا  يزوج  نبا  ینیوزق و  میوگ : .بیرغ  يذمرت ، دیوگ : ریبکلا   » رد .تسا و  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  ثیدـح  »
ار ود  نآ  لوق  هک  دنا  هدرک  ّدر  نانچ  ار  اه  هتفگ  نیا  باتک ، نیا  هدنسیون ي  رجح و  نبا  ییالع و  ظفاح  .تسا و  یگتخاس  نیا  هک 

(1) .دنک » یم  لطاب 

یماش تیاور   - 28

: دیوگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  مان  رد  یماش  فسوی  نبدّمحم 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک : تسا  هـتفرگ  یلع  ثیدـح  زا  ار  نآ  خیـش  تـمکح ) هناـخ ي   ) هـمکحلاراد لاد -  فرح  » 
تسا و هدروآ  رامـش  هب  حیحـص  هدرک و  تیاور  كردتـسملا »  » رد ار  نآ  مکاح  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف
ییالع و ظفاح  تسا و  هدرک  يریگ  یپ  یلآللا »  » و تکنلا »  » رد ار  نآ  خیـش  .دشاب و  یم  یگتخاس  هک  تسا  هدرک  اعّدا  يزوج  نبا 

دئاوفلا  » باتک رد  ار  نآ  هرابرد ي  نخـس  .یگتخاس و  هن  حیحـص و  هن  دشاب  نسح  ثیدح  هک  تسا  نآ  تسرد  دـنیوگ : رجح  نبا 
.ما هداد  شرتسگ  هعوضوملا » ثیداحألا  نایب  یف  هعومجملا 

یّکم رجح  نبا  تیاور   - 29

ثیدح رد  دیوگ « : هک  اج  نآ  دـیتسناد ، رتشیپ  هک 8 هدرک  تیاور  هقرحملا » قعاوصلا   » رد ار  ثیدـح  یّکم  رجح  نبا  نیّدـلا  باهش 
زین (2) و  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یلع  زا  يذمرت  زا  يرگید 

.تسا هدمآ  هنوگ  نیمه  هّیکملا » حنملا   » باتک رد 

یقّتم تیاور   - 30

نم : » دیوگ هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  شترضح  لیاضف  رد  ار  ثیدح  يدنه  یقّتم  یلع 

ص:318

.یّطخ ریغصلا  عماجلا  حرش  رینملا  بکوکلا  ( . 1 - 1
.73 هقرحملا /  قعاوصلا  ( . 2 - 2
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ریرج نبا  هتفگ ي  سپـس  هدرک و  تیاور  ریرج  نبا  يذمرت و  زا  ار  نآ  (1)و  یلع » زا  يذـمرت  .تسا  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي 
« .تسا حیحص  ربخ ، نیا  دنس  : » تسا هدروآ  ار 

یباصو تیاور   - 31

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  ینمی  یباصو  میهاربا 

نآ رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لـقن  نینمؤملاریما  زا  ینعی  وا -  زا  » 
: تسا هتفگ  هدرک و  لقن  ار  نآ  شعماج  رد  يذمرت  .تسا 

(2) هفرعملا ».»  » رد میعنوبا  تسا و  بیرغ 

سوردیع تیاور   - 32

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  نآ  سوردیع  هّللادبع  نبا  خیش 

(3) .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » تسا یلع  زا  يذمرت  زا  يرگید  ثیدح  رد  »

يدنس تیاور   - 33

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  يدنس  هّللا  تمحر 

نبا یناربط ، هیودرم ، نبا  میعن ، یبا   ) طخ دـع ، بح ، بط ، رم ، عن ، هطب ، نبا  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  ثیدـح -  » 
(4) ...مشناد » رهش  نم  يرگید : .مشاب و  یم  هقف  رهش  نم  ظفل : اب  و  بیطخ ) يدع ، نبا  نابح ،

ثّدحم تابثا  - 34

ار مالسلا  هیلع  ماما  هک  اج  نآ  هدرک  تباث  ار  ثیدح  دوخ  نیعبرا »  » رد ثّدحم  نیّدلا  لامج 

ص:319

.201 لاّمعلازنک 12 /  ( . 1 - 1
.یّطخ ءافلخلا  هعبرألا  بقانم  یف  ءافتکالا  ( . 2 - 2

.یّطخ يوفطصملا  ّرسلا  يوبّنلا و  دقعلا  ( . 3 - 3
.یّطخ هعیرشلا  هیزنت  رصتخم  ( . 4 - 4
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: دنک یم  فیصوت  نینچ 

(1) .دشاب » یم  ملعلا  هنیدم  باب  تمکح و  هناخ ي  ِرد  هک  نیا  هب  تسا  صوصنم  وا  »

يوانم تیاور   - 35

هتفگ نتم  هدرک و  تیاور  ار  نآ  ریغـصلا » عماجلا  حرـش  یف  ریدقلا  ضیف  رد  و  ریـسیتلا »  » رد و  قئاقحلا » زونک   » رد يوانم  فؤرلادبع 
: تسا نینچ  ریخا  باتک  رد  شا 

یم تمکح  رب  نآ  زا  هک  تسا  يرد  نآ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ینعی  .اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  یتیاور : رد  متمکح و  هناـخ ي  نم  »
.تسا دنلب  ردق  هچ  هک  تبقنم  نیا  تسا و  عیفر  ردقچ  هک  تبترم  نیا  هب  تسا  هدنسب  ار  وت  دش و  دراو  ناوت 

فده يارب  تسا ، عافترا  يانعم  هب  ّولع  هشیر ي  زا  عفترم  يانعم  هب  ّیلع  هملک ي  اهباب » ّیلع   » شیامرف رد  هک  دـنک  اعّدا  سک  ره  و 
.دیامن یمن  رگناوت  هبرف و  زاین و  یب  ار  وا  هک  يزیچ  هب  هدرب  راک  هب  گنرین  شدساف 

سیئر یلع  هک  نیا  رگم  هدومرفن ، لزان  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » ّلج ّزع و  دـنوادخ  تسا : هدرک  لقن  ًاعوفرم  نآرق  نامجرت  زا  میعنوبا 
زا یلع  هرابرد ي  مدوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  تفگ : هک  دـنک  یم  لـقن  دوعـسم  نبا  زا  .تسا و  ناـنآ  ریما  و 
زا زین  و  .تمـسق » کی  مدرم  همه ي  هب  دش و  هداد  یلع  هب  تمـسق  ُهن  دش ، میـسقت  تمـسق  هد  هب  تمکح  : » دومرف دندیـسرپ ، ناشیا 

رهاظ و ملع  یلع  دزن  اّما  .دراد و  ینطاب  رهاظ و  هکنیا  زج  تسین  نآ  زا  یفرح  چـیه  .دـش  لزاـن  فرح  تفه  رب  نآرق  : » تسا ناـشیا 
نم : » تسا هدرک  لقن  زین  و  .تسا » ناراکزیهرپ  ماما  و  ناناملسم )  ) ناگداتسرف رورـس  یلع  : » تسا هدرک  لقن  زین  و  .دشاب » یم  نطاب 

« .تسا تیاده  مچرپ  یلع  : » تسا هدرک  لقن  زین  و  .تسا » برع  رورس  یلع  متسه و  مدآ  نادنزرف  رورس 

و : » دـش لزان  نم  رب  هیآ  نیا  و  .یبایرد » ات  مزوماـیب  منک و  کـیدزن  دوخ  هب  ار  وت  هک  داد  مناـمرف  دـنوادخ  : » تسا هدرک  لـقن  زین  و 
ساّبع نبا  زا  زین  و  هیعاو » نذأ  اهیعت 

ص:320

.یّطخ نینمؤملاریما  لئاضف  یف  نیعبرألا  ( . 1 - 1
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دومرف راذگاو  یلع  هب  ار  دهع  نامیپ و  داتفه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدرک  یم  وگو  تفگ  تسا : هدرک  لقن 
.دادن رارق  يرگید  هدهع ي  رب  نآ  هک 

.تسین شرامش  لباق  باب  نبا  رد  رابخا  و 

هّللادـبعوبا زا  هلفغ ، نبدـیوس  زا  لیهک ، نبهملـس  زا  کیرـش ، زا  یمور ، رمع  نبدّـمحم  زا  يرازف ، یـسوم  نب  لیعامـسا  زا  يذـمرت 
ّدر ییالع  دنک و  یم  اعّدا  ار  نآ  ندوب  یگتخاس  يزوج  نبا  دننام  ینیوزق  .تسا » بیرغ  : » تفگ .نینمؤملاریما و  یلع  زا  یحبانص ،

یلیلد چیه  نودب  هکنیا  زج  دنا ، هدرواین  ربخ  نیا  يارب  يا  هدننک  شهوکن  لیلد  يرگید  هن  جرفلاوبا و  هن  دیوگ : هدرتسگ و  ار  وا  رب 
.دنا هدش  نآ  ندوب  یگتخاس  یعّدم 

رد ار  نآ  يزوج  نبا  هتسناد و  حیحـص  مکاح  ار  ثیدح  نیا  تفگ : دش ، هدیـسرپ  نآ  هرابرد ي  شیاهاوتف  رد  رجح  نبا  ظفاح  زا  و 
هب هک  تسا  نسح  عوـن  زا  دـشاب و  یم  ود  ره  هتفگ ي  فـالخ  رب  تقیقح  .تـسا و  غورد  هـک  تـسا  هـتفگ  هدروآ و  تاـعوضوملا 

(1) .تسا » دامتعا  دروم  رظن ، نیا  یلو  دشک  یم  لوط  هب  شنایب  دیوگ : دتفا و  یمن  ورف  غورد  هب  دسر و  یمن  تحص 

ینارعش تیاور   - 36

مکُح شندوب  نسح  هب  هدرک و  تیاور  ار  ثیدح  ریغـصلا » عماجلا  حرـشب  ریـصنلا  یلوملا  حـتف   » باتک رد  ینارعـش  يزاجح  دّـمحم 
.دمآ دهاوخ  هک  دشاب  یم  وا  ...تفگ ،» خیش   » ترابع زا  روظنم  تسا و  هدمآ  يزیزع » حرش   » رد هک  هنوگ  نامه  تسا  هدرک 

( .دیرگنب دهاوش  نیمه  زا  تمسق 41  هب  )

يروهال بوقعی  تابثا   - 37

.دمآ دهاوخ  شنخس  نیا  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  تباث  ار  ثیدح  مه  يروهال  ینابنب  بوقعیاّلم 

ص:321

.46 ریغصلا 3 /  عماجلا  حرش  یف  ریدقلا  ضیف  ( . 1 - 1
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یّکم ریثکاب  نبا  تیاور   - 38

: تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  ثیدح  یّکم  لضف  نبدمحا 

يذمرت .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدـش  لقن  وا  زا  زین  » 
(1) .تسا » هدرک  لقن  ار  نآ 

يولهد ّقحلادبع  تابثا   - 39

هناخ ي  » نینچ مه  .تسا  هدرک  تابثا  ار  ثیدح  تاعمللا » هعشأ   » رد زین  و  هاکـشملا » حرـش  یف  تاعمللا   » رد يولهد  قحلادبع  خیش 
.تسا هدومن  رکذ  هّوبنلا » جرادم   » باتک رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  مان  رد  ار  تمکح »

يرفج تیاور   - 40

: دیوگ هیبسکلا » نیهاربلا  زنک   » باتک رد  هدرک و  لقن  لسرم  روط  هب  مّلسم  ثیدح  ناونع  هب  ار  ثیدح  يرفج  یلع  نب  خیش 

« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  » 

يزیزع تیاور   - 41

: دیوگ هدرک  تیاور  ار  ثیدح  ریغصلا » عماج   » حرش رد  يزیزع  یلع  خیش 

نخس باتک  نیا  هدنسیون ي  رجح و  نبا  ییالع و  ظفاح  .تسا و  یگتخاس  هک  دنا  هدرک  اعّدا  يزوج  نبا  ینیوزق و  تفگ : یمقلع  »
(2) .دشاب » یم  نسح  یثیدح  تفگ : خیش  ...دنک و  یم  لطاب  ار  نآ  هک  دنا  هدرک  در  يا  هنوگ  هب  ار  ود  نآ 

یسلماربش تیاور   - 42

هناخ ي  » حرش رد  هیندللا » بهاوملا   » باتک رب  دوخ  هیشاح  رد  یسلماربش  یلع 

ص:322

.یّطخ لآملاهلیسو  ( . 1 - 1
.62 ریغصلا 2 /  عماجلا  حرش  رینملا -  جارسلا  ( . 2 - 2
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نآ خیـش  تمکح » هناخ ي  : » وا شیامرف  دیوگ : هدرک ، تیاور  ار  ثیدح  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  مان  زا  تمکح »
« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفگ : هک  تسا  هـتفرگ  یلع  ثیدـح  زا  ار 

« .تسا هتسناد  حیحص  هدرک و  تیاور  كردتسم »  » رد ار  نآ  مکاح 

یناقرز تیاور   - 43

و تمکح » هناخ ي   » حرـش هارمه  هب  تسا ، هتـسناد  ققحم  هدرک و  تابثا  ار  ثیدح  هّیندللا » بهاوملا   » باتک حراش  یکلام ، یناقرز 
ار نآ  كردتـسم  رد  مکاـح  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  لوـق  هب  دـیوگ :

یم ازارد  هب  هک  ینایب  اب  نخـس  نیا  .تسا و  یگتخاس  هک  دنا  هدرک  اعّدا  یبهذ  يزوج و  نبا  .تسا  هتـسناد  حیحـص  هدرک و  تیاور 
: دنا هتفگ  رجح  نبا  ظفاح  ییالع و  ظفاح  .تسا  هدش  در  دشک ،

(1) .یگتخاس » هن  حیحص و  هن  تسا ، نسح  ثیدح  هک  تسا  نآ  تسرد  »

یناشخدب تیاور   - 44

: دیوگ ملعلاهنیدم »  » ثیدح رکذ  زا  دعب  هدرک ، تیاور  راربألا » لزن   » باتک رد  ار  ثیدح  یناشخدب  دّمحم  ازریم 

.دشاب یم  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » ظفل اب  یلع  زا  هیلحلا »  » رد میعنوبا  يذمرت و  دزن  نآ  »

: دیوگ اجنلا » حاتفم   » باتک رد  و 

« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » ظفل اب  دنا  هدرک  لقن  یلع  زا  ًاعوفرم  ار  نآ  هیلحلا ، رد  میعنوبا  زین  يذمرت و  »

.تسا هدرک  مکح  نآ  ندوب  نسح  هب  شدهاوش  هب  هّجوت  اب  هدروآ و  يذمرت  زا  ار  ثیدح  نیّبحملا » هفحت   » شباتک رد  و 
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ملاعلا ردص  دّمحم  تیاور   - 45

رتشیپ شا  هتفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  عماوجلا » عمج   » باتک زا  لقن  هب  یلعلا » جراعم   » باـتک رد  ار  ثیدـح  ملاـعلا  ردـص  دّـمحم 
.دش هدروآ 

يولاهس ماظن  تابثا   - 46

.دمآ دهاوخ  يدوز  هب  هک  تسا  هدرک  تابثا  قداّصلا » حبصلا   » باتک رد  ار  ثیدح  يولاهس ، نیّدلا  ماظن 

يولهد هّللا  یلو  تیاور   - 47

.تسا هدیزگرب  ار  نآ  نسُح  هدرک و  تیاور  نینیعلاهّرق »  » باتک رد  ار  ثیدح  يولهد  هّللا  یلو  هاش 

یناعنص ریما  تیاور   - 48

« هیدنلا هضورلا   » باتک رد  يربط  زا  ار  نآ  نتـسناد  حیحـص  هدرک و  تیاور  يذمرت  زا  ار  ثیدح  یناعنـص  ریما  لیعامـسا  نبدّـمحم 
.تسا هدرک  لقن 

يونهکل نیبم  دّمحم  تیاور   - 49

.تسا هدرک  تیاور  میعنوبا ، يذمرت و  زا  لقن  هب  هاجنلاهلیسو »  » باتک رد  ار  ثیدح  يونهکل  نیبم  دّمحم  يولوم 

يولهد تیاور   - 50

تیاور يذـمرت  ار  تسا  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  ثیدـح  : » دـیوگ ساـبتقإلا » زیزع  ، » دوخ باـتک  رد  يولهد  زیزعلادـبع 
رتشیپ شا  هتفگ  هک  تسا  هدومن  جاجتحا  نآ  هب  هدرک و  رکذ  ار  ثیدح  نالئاس ، یخرب  شـسرپ  خساپ  رد  يولهد  زین  .تسا و  هدرک 

.دش هدروآ 
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يوله لیعامسا  دّمحم  ندرک  تابثا   - 51

زا و  : » دـیوگ هدرک ، تابثا  تماما » بصنم  ، » دوخ هلاسر ي  رد  ار  متمکح » هناخ ي  نم   » ثیدـح هک  تسا ؛ يولهد )  ) ردارب رـسپ  وا 
هیلع و هللا  یلص  ترضح  (1)و  هّلل » رکـشا  نأ  همکحلا  نامقل  انیتآ  دقل  و  : » دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  .تسا  تمکح  نآ ،

: دومرف ملس  هلآ و 

اراگدرورپ : » دومرف اعد  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  ساّبع  نبا  يارب  و  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  »
« .زومایب وا  هب  ار  تمکح 

يولهد ثّدحم  تیاور   - 52

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  يولهد ،»  » درگاش يولهد ، ثّدحم  یلع  نسح 

يذمرت .تسا » نآ  ِرد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدـش  لقن  یلع  زا  » 
یمان نآ  رد  هدرک و  تیاور  کیرـش  زا  ار  ثیدح  نیا  یـضعب  دیوگ : تسا و  بیرغ  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ 
هدرک تیاور  یحبانص  زا  ار  نآ  دمحا  میسانش و  یمن  تاقث  رگید  زا  کیرـش  زا  ریغ  ار  ثیدح  نیا  .دنا و  هدومنن  رکذ  یحبانـص  زا 

« .تسا

.تسا هدرک  تابثا  ار  ثیدح  سابتقإلا » زیزع  حرش   » باتک رد  زین  و 

ینامیلس تیاور   - 53

: دنک یم  تیاور  نینچ  ءافتکإلا »  » باتک زا  لقن  هب  میتیلا » ّردلا   » باتک رد  ار  ثیدح  ینامیلس ، نیّدلارون 

نآ رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ینعی  وا  زا  » 
«. هفرعملا باتک  رد  میعنوبا  زین  .تسا و  بیرغ  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  ار  نآ  شعماج  رد  يذمرت  .تسا »
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يونهکل هّللا  یلو  تیاور   - 54

ياـج هب  ار  هناـخ ] رادـلا [ »  » ظـفل يذـمرت  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح زا  دـعب  ار  ثیدـح  يوـنهکل  هّللا  ّیلو 
« .تسا هدروآ  رهش ] هنیدملا [ » »

يزودنق یخلب  تیاور   - 55

یلع زا  یحبانص ، زا  هلفغ ، نبدیوس  زا  ناشدنـس  هب  ینیومح  يذمرت و  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  يزودنق  نامیلـس  خیش 
: تفگ هک  دنا  هدرک  لقن 

.ساّبع نبا  زا  باب  نیمه  رد  و  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: تفگ هک  هدرک  لقن  یحبانص  زا  لیهک ، نبهملس  زا  ینیومح 

« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یلص ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  لقن  یلع  زا  یحبانص ، زا  لیهک ، نبهملس  زا  زین  ساّبع و  نبا  زا  دهاجم  زا  شدنس  هب  یلزاغم  نبا 
« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

عماجلا  » ياه باتک  زا  زین  يذـمرت و  زا  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » تسا هدرک  تیاور  قیاقحلا » زونک   » باتک زا  و 
.تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  هقرحملا » قعاوصلا   » و ریغصلا »

یلذاش تیاور   - 56

.تسا هدومن  لقن  ار  ثیدح  يذمرتلا » حرش   » باتک رد  یتنمد  یلذاش 

« اهباب ٌیلع  همکحلا و  هنیدم  انأ  ( » 2)

هراشا

: زا دنترابع  دنا  هدومن  لقن  لسرم  روط  هب  ار  نآ  ملسم  یثیدح  ناونع  هب  ای  دنا  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  هک  یناسک  زا  یخرب 

.یطامنأ یندم  لیعامسا   - 1

.یلضف ناذاش  نسحلاوبا   - 2
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.ینطقراد رمع  نب  ّیلع  نسحلاوبا   - 3

.یناهفصا هّللادبع  نبدمحا  میعنوبا   - 4

.يدادغب بیطخ  یلع  نبدمحا  رکبوبا   - 5

.یئومح دّمحم  نب  میهاربا  عماجملاوبا   - 6

.دمحا نیّدلا  باهش  دّیس   - 7

.یطویس نامحّرلادبع  نیّدلا  لالج   - 8

.يوانم نیفراعلا  جات  نب  فوؤرلادبع   - 9

.يولهد هّللا  ّیلو  هاش   - 10

.يونهکل هّللا  ّیلو  يولوم   - 11

.يزودنق یخلب  نامیلس  خیش   - 12

یطامنا تیاور   - 1

یم تیاور  نینچ  هباحـصلا » خـیرات   » شخب رد  شباتک  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمیالوم  لاـح  حرـش  هارمه  هب  ار  ثیدـح  نیا 
: دنک

، لیهک نبهملس  زا  کیرش ، زا  یمور ، نبرمع  نبدّمحم  زا  یجک ، ملسموبا  زا  یباطخ  قوراف  دالخ و  نبرکبوبا  درک ، ثیدح  ار  ام  » 
: تفگ هک  یلع  زا  یحبانص ، زا 

« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یلضف ناذاش  تیاور   - 2

تیاور وا ، زا  یطویس  نیّدلا  لالج  لقن  ربانب  مالسلا »  هیلع  یلع  صئاصخ   » شخب رد  شباتک  رد  ار  ثیدح  یلضف  ناذاش  نسحلاوبا 
.دمآ دهاوخ  هک  تسا  هدرک 

ینطقراد تیاور   - 3

.تسناد یهاوخ  يدادغب  بیطخ  ظفاح ، نایب  زا  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  زین  ینطقراد  رمع  نب  ّیلع  نسحلاوبا 
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میعنوبا تابثا   - 4

شیاتس رد  و  تمکح » رهش  ِرد   » هب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامرورس  فیـصوت  اب  تسا ، هدرک  تابثا  ار  ثیدح  نیا  میعنوبا  ظفاح 
(1) ...اه » شناد  تمکح و  رهش  ِرد  دوبعملا ، بوبحم  دوهّشلا و  ّبحم  موق ، دّیس  : » دیوگ یم  وا 

يدادغب بیطخ  تیاور   - 5

لّدـعم و یلعوـبا  نب  ّیلع  داد  ربـخ  ار  اـم  دـنک « : یم  تیاور  نینچ  دادـغب » خـیرات   » رد ار  ثیدـح  يدادـغب  بیطخ  رکبوـبا  ظـفاح ،
ساّبع نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعا ، زا  انیبان  هیواعموبا ي  زا  دلاجم  نب  لیعامـسا  نب  نامثع  زا  روباس  نب  هّللادیبع  نبدّمحم  نب  هّللادـیبع 

، دهاوخ ار  تمکح  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  متمکح و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک 
ِرمع نب  ّیلع  زا  بلاطوبا ، نب  نسح  داد  ربخ  ارم  : » دـیوگ یم  مسّرلا » یف  هباشتملا  صیخلت   » باـتک رد  (2)و  .دیایب » رَد  نآ  دزن  دیاب 

نآ اب  ترواجم  يارب  هنیدـم  هب  تفگ : هک  نامعن  نب  بیبح  زا  یمیمت ، هّللادـیبع  نب  نیـسح  زا  یطامنا ، میهاربا  نبدّـمحم  زا  ظـفاح ،
تمدخ .دندرک  هراشا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسح  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  هب  متفرگ ، غارـس  نآ  مدرم  نیرتهب  زا  سپ  مدمآ ،

.يرآ مداد : خساپ  يا ؟ هدینش  کلام  نب  سنا  زا  ثیدح  هدزناپ  هک  یتسه  یبرع  نآ  وت  تفگ : نم  هب  .مدرک  مالس  متفر و  ناشیا 

.دینش یم  دوخ  مدرک و  الما  شرسپ  رب  ار  اه  نآ  .نک  الما  نم  رب  ار  اه  نآ  تفگ :

؟ دشاب هدرک  لقن  تّدج  زا  تردپ  هک  ییوگ  یمن  نم  يارب  یثیدح  ایآ  متفگ : وا  هب 

؟ دنهد وت  هب  یضفار  تبسن  دنوش و  نمشد  وت  اب  مدرم  یهاوخ  یم  یبارعا ، يا  تفگ :

.هن متفگ :

: دومرف ادخ  لوسر  تفگ : هک  درک  ثیدح  هّللادبع  نبرباج  زا  مّدج  زا  مردپ  تفگ :
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.دنشاب یم  تشهب  لها  نادنملاس  نارورس  رمع  رکبوبا و 

لوسر تفگ : هک  درک  ثیدح  ارم  رباج  زا  شردپ  زا  مردپ  و  تفگ : .تسناد  باتـش  نیا  زا  ارم  دوصقم  هاگنآ  .مدرک  باتـش  تفگ :
دیاب دهاوخ ، ار  رهش  یـسک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  متمکح و  ای  اه  تمکح  رهـش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

.تسناد یهاوخ  هدنیآ  رد  مه -  یطویس  هتفگ ي  ترابع و  زا  ار  بلطم  نیا  (1) .دیایب » رد  نآ  دزن 

ینیومح تیاور   - 6

.تسناد یهاوخ  ار  نآ  يزودنق  ترابع  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  مه  ینیومح  عماجملاوبا  نیّدلاردص 

دمحا نیّدلا  باهش  تیاور   - 7

لامک لها  نابز  اب  و  تسا ، قاّفتا  دروم  لامعا  شناد و  رد  وا  نأش  ماقم و  يادـنلب  رب  هک  مامه  ماـما  : » دـیوگ دـمحا  نیّدـلا  باـهش 
کش و نودب  لماک  فراع  لماع ، ملاع ، رترب ، اسراپ ، ظفاح ، تسا ، هتـسویپ  مه  هب  شیارب  مظن  هتـشر ي  رد  تلیـضف  ياهدـیراورم 
دوهّـشلا و ّبحم  موق ، رورـس  : » دیوگ هیلحلا »  » مان هب  دوخ  هتـسیاش ي  رترب  باتک و  رد  یناهفـصا ، هّللادبع  نبدـمحا  میعنوبا  دـیدرت :

(2) ...اه » شناد  اه و  تمکح  ِرهش  ِرد  دوبعملا ، بوبحم 

یطویس تیاور   - 8

نب میهاربا  نبدّمحم  رکبوبا  درک  ثیدح  ار  ام  دیوگ : یلع  ياه  یگژیو  رد  یلـضف  ناذاش  نسحلاوبا  : » دیوگ یطویـس  نیّدـلا  لالج 
ارم هّللادبع  نبرباج  زا  مّدج  زا  مردپ  تفگ : هک  دّمحم  نبرفعج  زا  نامعن ، نب  بیبح  زا  یمیمت  هّللادـبع  نب  نیـسح  زا  یطامنا  زوریف 

ره تسا ، نآ  رد  یلع  متمکح و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : داد  ربخ 
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« .دیایب نآ  ِرد  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  رهش  سک 

هدرک ثیدـح  ار  نآ  وا  هک  یطاـمنا  میهاربا  نبدّـمحم  زا  تسا  هدرک  لـقن  ینطقراد  قـیرط  زا  ار  نآ  هباـشتملا » صیخلت   » رد بیطخ 
(1) .تسا »

يوانم تیاور   - 9

.متسه تمکح  هناخ ي  نم  : » دیوگ هدرک ، تیاور  ار  ثیدح  يوانم  فوؤرلادبع 

« .دنوش یم  دراو  تمکح  هب  نآ  زا  هک  تسا  يرد  نآ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ینعی  .تسا  نآ  رد  یلع  متمکح و  رهش  نم  یتیاور : رد  و 
(2)

يولهد هّللا  یلو  تیاور   - 10

، مّلـسم یثیدـح  ناوـنع  هب  ار  نآ  .تسا و  هتفرگ  هاوـگ  هب  ار  نآ  هدرک و  تیاور  اـفخلا » هلازا   » رد ار  ثیدـح  يوـلهد  هـّللا  ّیلو  هاـش 
: دیوگ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  یگژیو  رکذ  رد  هک  اج  نآ  هدرک ، لقن  ًالسرم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دیآ  رامـش  هب  نآ  هنوگچ  تسا و  شرامـش  تیدودحم و  زا  نوزفا  شتمکح  »
؟» تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  رهش  نم  دومرف :

يونهکل هّللا  ّیلو  تیاور   - 11

.تسا هدروآ  نینمؤملا » هآرم   » شباتک رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  تبقنم  رد  يونهکل  هّللا  ّیلو  يولوم  هنوگ  نیمه  و 

يزودنق تیاور   - 12

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  ریبج ، نبدیعـس  زا  ینیومح ، دیوگ « : یفنح  یخلب  يزودنق 
، یتسه نآ  رد  وت  متمکح و  رهش  نم  یلع ! ای  : » دومرف ملس 
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، دراد یم  نمـشد  ار  وت  دراد و  تسود  ارم  دـنک  اـعّدا  هک  یـسک  تسا  هتفگ  غورد  و  رد ، يوس  زا  زج  دـش  ناوـت  یمن  رهـش  دراو  و 
نورد زا  وت  نورد  نم و  ِحور  زا  وت  حور  و  نم ، ِنوخ  زا  وت  ِنوخ  نم و  ِتشوگ  زا  وت  تشوگ  متـسه ، وت  زا  نم  ینم و  زا  وـت  نوـچ 

هار مگ  درک و  تعاطا  ار  وت  هک  یسک  دش  دنمتداعس  .یشاب  یم  نم  نیشناج  نم و  تّما  ماما  وت  و  نم ، راکشآ  زا  وت  راکـشآ  و  نم ،
سک ره  دش  زوریپ  .درک  ینمـشد  وت  اب  سک  ره  دید  نایز  دـش و  وریپ  ار  وت  سک  ره  درب  هرهب  و  درک ، ار  وت  ینامرفان  سک  ره  دـش 
سک ره  تسا ، حون  یتشک  لاـثم  تنادـنزرف  زا  هّمئا  لاـثم  وت و  لاـثم  و  تشگ ، ادـج  وت  زا  سک  ره  دـش  كـاله  دـش و  وت  مزـالم 
ناهن يا  هراتـس  هاگ  ره  تسا  ناگراتـس  لاثم  امـش  لاثم  دیدرگ و  قرغ  دیزرو ، فّلخت  نآ  زا  سک  ره  تفای و  تاجن  دش ، شراوس 

(1) .تمایق » زور  ات  دنک  یم  عولط  رگید  يا  هراتس  دش ،

ینطقراد مالک  دروم  رد  یهیبنت 

مالـسلا هیلع  یلع  نامرورـس  زا  تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  رهـش  نم   » ثیدـح توبث  رد  یمالک  ینطقراد  ظفاح  دـسر  یم  رظن  هب 
: تسا ثیدحلا » للع   » باتک رد  وا  هتفگ  نتم  نیا  .دراد و 

نآ رد  یلع  متمکح و  رهـش  نم  : » هک دش  هدیـسرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یلع  زا  یحبانـص  ثیدـح  هرابرد ي  وا  زا  »
« .دوش نآ  دراو  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  رهش  نآ  سک  ره  تسا ،

یلعزا ، یحبانصزا ، هملسزاار نآ  کیرش  تسا ، هدش  فالتخاوازا  سپو  دنک  یم  تیاور  لیهک  نبهملس  هک  تسا  یثیدح  نیا  : تفگ
شردپزا لیهک  نب  هملس  نب  ییحی  یحبانص و  زا  يدرم ، زا  هملس  زا  وا  زا  هدش  هتفگ  سپ  هدش ، فالتخا  کیرش  زا  هدرک و  تیاور 

.تسا هدادن  دانساوا  هبو  هدرک  تیاورار  نآ  یحبانصزا  هلفغ  نبدیوسزا 

(2) .تسا » هدینشن  یحبانص  زا  هملس  .تسا و  تباث  ریغ  ناشیرپ و  ثیدح  نیا  و 
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تیوقت ار  رگید  یضعب  یضعب ، هکلب  تسین ، ثیدح  ياه  لقن  نیب  یتافانم  چیه  نوچ  تسین ، هتفریذپ  ینطقراد  زا  نخس  نیا  میوگ :
: هک نیا  نآ  حیضوت  ...تسین و  نایم  رد  یبارطضا  یناشیرپ و  دنک و  یم 

نآ هلیسو ي  هب  ثیدح  ندوب  تباث  ظاحل  زا  ینخس  هدمآ ، یلع » زا  یحبانـص ، زا  هملـس ، زا  کیرـش  : » نآ رد  هک  یقیرط  هرابرد ي 
.تسا یفن  رب  نداد  یهاوگ  نوچ  تسین ، هتفریذپ  تسا » هدینشن  یحبانص  زا  هملس   » هک ینطقراد  ياعّدا  نیا  تسین و 

هک یحبانص -  و  دیوگ (1) ، رجح  نبا  هک  هنوگ  نآ  هدش  دـّلوتم  لاس 47  هملس  نوچ  دشاب ، هدینش  وا  زا  هک  درادن  يداعبتـسا  هکلب 
داتشه ات  داتفه  لاس  نیب  هک  یناسک  زا  ار  وا  يراخب  تسا و  هتشذگرد  کلملادبع  نارود  رد  تسا -  هلیـسع  نب  نامحّرلادبع  نامه 

هس تسیب و  نس  رد  هملـس  دشاب ، لاس 70  وا  تشذـگرد  رگا  سپ  .تسا  هتفگ  رجح  نبا  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدرک  دای  دـنا ، هدُرم 
.تسین وا  زا  ثیدح  ندینش  رد  یلاکشا  سپ  .تسا  هدوب  یگلاس 

ناـمه درم »  » نآ نوـچ  دـنک  یم  تاـبثا  ار  ثیدـح  زین  دـشاب ، یم  یحبانـص » زا  يدرم ، زا  هملـس ، زا  کیرــش ،  » نآ رد  هـک  یلقن  و 
رد هّیمأوبا  یفعج  هلفغ  نبدـیوس  : » دـیوگ یبهذ  هک  تسا  ناـعبات  ياـه  هقث  زا  وا  و  يرگید ، لـقن  هنیرق ي  هب  تسا  هلفغ » نبدـیوس  »

یهورگ رکبوبا و  زا  و  دـش ، هنیدـم  دراو  دـندرک ، نفد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  .دـش  دـّلوتم  لیفلا » ماـع  »
تیاور ار  نآ   » ینطقراد هتفگ ي  اّما  (2) .دوب » رادیاپ  دهاز و  ماما ، هقث ، وا  دندینش ، وا  زا  هبابلوبا  نبهدبع  لیهک و  نبهملـس  و  دینش ،

زا شردپ ، زا  لیهک ، نبهملس  نب  ییحی  درک 
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مان نودب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  نآ  هکلب  درکن ، دانـسا  یحبانـص  هب  ینعی  .دادن » دانـسا  وا  هب  و  یحبانـص ، زا  هلفغ ، نبدیوس 
.تسا هدرک  تیاور  وا ، ندرب 

رب بلطم  نیا  درک ، تیاور  هناگراهچ  يافلخ  زا  هک  تسا  مرضخم  ياه  یعبات  زا  هلفغ ،» نبدیوس   » هک تسا  لاکشا  نیا  نآ  رد  سپ 
نیا رب  حیحـصلا » دقن   » رد يدابآزوریف  و  هبوجالا »  » رد ییالع  ظفاح  تسین و  هدیـشوپ  دشاب ، هدـید  ار  لاجر  ياه  باتک  هک  یـسک 

هلـصاف زور  دنچ  زج  هنیدم  هب  ناشندمآ  نایم  دنتـسه و  هورگ  هقبط و  کی  رد  یحبانـص  وا و  هیاپ ، نیا  رب  .دنا  هدرک  حیرـصت  بلطم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزور  مرـضخم ، ناعبات  ناگرزب  زا  تسا ؛ یفعج  هیماوبا ي  هلَفَغ  نبدیوس  : » دیوگ رجح  نبا  .تسین 

یس دص و  کی  هک  یلاح  رد  تشذگرد  لاس 80  تفر و  هفوک  هب  سپس  دوب ، ناملـسم  شرمع  رد  دش و  هنیدم  دراو  دش  نفد  ملس 
زا سپ  زور  جـنپ  تسا ، ناعبات  ناـگرزب  زا  هقث و  یحبانـص  هّللادـبعوبا  يدارملا ، هلیَـسُع  نب  نامحّرلادـبع  : » دـیوگ (1)و  .دوب » هلاـس 
ره هک  درادن  یعنام  سپ  (2) .تشذگرد » کلملادبع  تفالخ  نارود  رد  دش و  هنیدم  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گرم 

بجوم یحبانص »  » هب ار  ثیدح  هلفغ » نبدیوس   » ندادن دانسا  دنشاب و  هدینش  ًامیقتسم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  ثیدح  رفن  ود 
.ددرگ یمن  لقن  نیا  شهوکن  نعط و 

رد یـضرم  زا  رگا  دـشاب  یمن  تلفغ  یناداـن و  زا  زج  لـلعلا »  » باـتک رد  ینطقراد  ياـه  ندروآ  لـیلد  نیا  هک  دوش  یم  نشور  سپ 
...دشاب هدماین  رب  شبلق 

یتسناد یطویس  بیطخ و  هتفگ ي  زا  ...تسا و  نینمؤملاریما  زا  ثیدح  هرابرد ي  هژیو  هب  هدرک  نایب  وا  هچ  نآ  هک  دنامن  هدیشوپ  و 
لقن مه  ساـّبع  نبا  زا  ثیدـح  نیا  هک  یتسناد  ینیومح  تیاور  زا  هک  هنوگ  ناـمه  .تسا  رباـج  زا  ثیدـح  ناـیوار  زا  ینطقراد  هک 

.تسا هدش 

« اهباب یلع  ملعلاراد و  انأ  ( » 3)

هراشا

: دنا هدرک  تابثا  ای  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هک  یناسک  زا 

.يوغب دوعسم  نب  نیسح  دّمحموبا ،  - 1

.يربط هّللادبع  نبدمحا  نیّدلا  ّبحم   - 2

.يراق ناطلس  نب  ّیلع   - 3
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.یّکم ریثکاب  نب  لضف  نبدمحا   - 4

.يرفج یلع  نب  خیش   - 5

.يزودنق میهاربا  نب  نامیلس   - 6

يوغب تیاور   - 1

دهاوخ هک  يربط  ّبحم  نایب  زا  هک  هنوگ  ناـمه  هدرک  تیاور  هّنـسلا ،» حـیباصم   » دوخ باـتک  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يوغب  اـّما 
.دوش یم  مولعم  دمآ ،

يربط ّبحم  تیاور   - 2

: دیوگ یبقعلا » رئاخذ   » باتک رد  يربط  نیّدلا  ّبحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  یلع  زا  .تسا  ملعلا  هنیدم  باب  شناد و  هناخ ي  ِرد  وا ، هک  تسا  هدـش  رکذ  » 
.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  نَسَح  ياه  ثیدح  رد  حیباصملا »  » باتک رد  يوغب  .تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  و 

هب نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ  ار  شناد  سک  ره  تسا : هدوزفا  .تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دیوگ : هدرک ، لقن  ار  نآ  رمعوبا  و 
هنیدـم باب  شناد و  هناخ ي  ِرد   » هک نیا  هب  وا  ندوب  صوصخم  رکذ  : » دـیوگ هرـضنلا » ضاـیرلا   » باـتک رد  (1)و  .دوـش » دراو  رهش 

: تفگ هک  هدش  لقن  یلع  زا  .تسا  ملعلا »

ياه ثیدح  نمض  حیباصملا »  » باتک رد  .تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
« ...تسا هدرک  لقن  ار  نآ  نسح 

شناد هناخ ي  ِرد  وا  هک  نیا  ّتنـس و  هب  وا  تیملعا  قلطم و  تیملعا  رکذ  رد  وا -  تهاـقف  شناد و  رکذ  : » تسا باـتک  نآ  رد  زین  و 
یم يور  وا  هب  باحـصا  زا  یهورگ  هکنیا  و  .دیـسرپب » نـم  زا  : » تـفگ یمن  زگره  وا  زا  ریغ  باحـصا  زا  کـی  چـیه  هـکنیا  تـسا و 

« .دمآ رتشیپ  عوضوم ، نیا  ياه  ثیدح  رتشیب  دندروآ - 
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يراق تیاور   - 3

: دیوگ يراق  یلع 

یتیاور رد  .متمکح و  هناـخ ي  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدـش  لـقن  یلع -  زا  ینعی  وا -  زا  » 
هفاضا نیا  یتیاور  رد  .تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  هناخ ي  نم  تسا : هدمآ  حـیباصم »  » باتک تیاور  رد  .مشناد و  رهـش  نم  تسا :

(1) .دوش » دراو  نادب  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسه :

ریثکاب نبا  تیاور   - 4

: دیوگ یّکم  ریثکاب  نبا 

«. تسا نآ  رد  یلع  مشناد و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  یلع  نامرورـس  زا  » 
« .تسا هدرک  لقن  حیباصملا »  » باتک رد  نسح  ياه  ثیدح  رد  ار  نآ  يوغب 

يرفج تیاور   - 5

: دیوگ نیهاربلا » زنک   » باتک رد  يرفج 

« .تسا نآ  رد  یلع  مشناد و  هناخ ي  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  » 

.دمآ رتشیپ  هک  ؛ تسا هدرک  تیاور  یبقعلا » رئاخذ   » باتک زا  ار  ثیدح  یخلب  يزودنق 

« هاتّفک ٌّیلع  ملعلا و  نازیم  انأ  ( » 4)

هراشا

: دنشاب یم  ثیدح  نیا  نایاور  زا 

.یملید رادرهش  نب  هیوریش  عاجشوبا   - 1

.ینادمه نیّدلا  باهش  نب  یلع  دّیس   - 2

ص:335

.571 هاکشملا 5 /  حرش  یف  هاقرملا  ( . 1 - 1
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.يراخب نیّدلا  عیفر  دّمحم  نب  باّهولادبع   - 3

.یخلب يزودنق  نامیلس   - 4

یملید تیاور   - 1

: دیوگ رابخألا » سودرف   » باتک رد  یملید 

نوتس متّما  زا  هّمئا  زیوآ و  هتسد ي  همطاف  اه و  نامسیر  نیسح  نسح و  نآ و  هّفک  ود  یلع  متسه و  شناد  يوزارت  نم  ساّبع : نبا  » 
« .دوش یم  نزو  ام  نانمشد  نارادتسود و  لامعا  نآ ، رد  .دنشاب  یم  نآ 

ینادمه تیاور   - 2

نبا زا  نینمؤملاریما » لـئاضف  یف  نیعبـسلا   » و یبرقلا » هّدوم   » و سودرفلا » هضور   » رد ار  ثیدـح  ینادـمه  یلع  دّیـس  هنوگ  ناـمه  هب 
.تسا هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ساّبع 

يراخب باّهولادبع  تیاور   - 3

هدرک تیاور  ساـّبع  نبا  زا  سودرف »  » باـتک ّفلؤم  زا  يرونا ،» ریـسفت   » دوخ ریـسفت  رد  ار  ثیدـح  نینچ  مه  يراـخب  باّهولادـبع 
.تسا

يزودنق تیاور   - 4

.تسا هدروآ  هّدوملا » عیبانی   » شباتک رد  ار  ینادمه  ياه  تیاور  يزودنق  نامیلس  خیش 

« اهباب ّیلع  هّنجلا و  هنیدم  انأ  ( » 5)

: تسا ثیدح  نیا  نایوار  زا 

.یلزاغملا نبا  دّمحم -  نب  یلع  نسحلاوبا   - 1

.یخلب يزودنق  نامیلس   - 2

: دیوگ یلزاغم  نبا 

زا هزاجا ، اب  يوحن  لهس  نبدمحا  نبدّمحم  داد  ربخ  ار  ام  مشاب ؛» یم  تشهب  رهش  نم   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  لوق  »
بلاـغ نب  نامیلـس  نب  قاّزرلادـبع  زا  هّللادـیبع ، نبدّـمحم  نب  هّللادـبع  نبرمع  زا  يولع  ییحی  نبرمع  نبدّـمحم  نب  میهاربا  رهاـطوبا 

، يدزا
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، ریبج نبدیعس  زا  شردپ  زا  مردپ  زا  مامه  نب  باّهولادبع  زا  یلع ، نب  نسح  ینغلادبعوبا  زا  لیبحرش ، نبدیعـس  نبدّمحم  حابر و  زا 
ار تشهب  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشاب و  یم  تشهب  رهـش  نم  : » دومرف هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ساّبع ، نبا  زا 

.تسا هدرک  تیاور  یلزاغم  نبا  زا  ار  نآ  زین  يزودنق  (1)و  .دوش » دراو  نادب  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ ،

« اهباب یلع  هقفلا و  هنیدم  انأ  ( » 6)

هراشا

: نآ نایوار  هلمج  زا 

.يربکع هطب  نبا  دّمحم  نب  هّلللادیبع  هّللادبعوبا ،  - 1

.يزوج نبا  طبس  یلغزق -  نب  فسوی  نیّدلا  سمش   - 2

.ینانک قارع  نبدّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا   - 3

.يدنس هّللادبع  نب  هّللاهمحر   - 4

هطب نبا  تیاور   - 1

: دنک یم  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  يربکع  هطب ي  نبا 

رحب نب  دـیمحلادبع  زا  عاجـش ، نب  عاجـش  روصنموبا  زا  هیجان ، نب  هّللادـبع  زا  يوحن ، مساق  نبدّـمحم  رکبوبا  درک ، ثیدـح  ار  اـم  » 
رهش نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  یلع  زا  نامحّرلادبع ، زا  لیهک ، نب  هملس  زا  کیرش ، زا  يرصب ،

« .تسا نآ  رد  یلع  مشاب و  یم  هقف 

يزوج نبا  طبس  تیاور   - 2

: دیوگ مشناد » رهش  نم   » ثیدح نایب  رد  يزوج  نبا  طبس 

: تسا یتیاور  رد  .تسا و  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  تسا : یتیاور  رد  » 

(2) .تسا » نآ  رد  یلع  متسه و  هقف  رهش  نم 

ص:337

.86 یلزاغم /  نبا  زا  نینمؤملاریما ، بقانم  ( . 1 - 1
.48 همألا /  صاوخ  هرکذت  ( . 2 - 2
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قارع نبا  تیاور   - 3

: دیوگ قارع  نبا  دمآ ، رتشیپ  هک  هنوگ  نامه 

نم يرگید : رد  متـسه و  هقف  رهـش  نم  ظفل : اب  .طخ و  دع ، بح ، بط ، رم ، عن ، هطب ، نبا  .تسا  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  »
« ...مشناد رهش 

يدنس تیاور   - 4

.تسا هدروآ  ار  قارع  نبا  هتفگ ي  نتم  هعیرشلا » هیزنت  رصتخم   » باتک رد  يدنس  هّللا  همحر 

« هناسل یلع  همکحلا و  نازیم  انأ  ( » 7)

: دنا هدرک  تابثا  ار  ثیدح  نیا  هک  یناسک  زا 

.یلازغ دّمحم  نبدّمحم  دماحوبا   - 1

.يدزی يدبیم  نیسح  نیّدلا  لامک   - 2

نآ رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم   » مکح هب  دـنا  هدیـشون  ار  نافرع  صلاخ  بارـش  هک  نانآ  نیقی و  هار  ناراتـساوخ  رب  : » دـیوگ يدـبیم 
ماما هیلقع ي  هلاـسر ي  رد  هک  تسا » نآ  هناـبز  یلع  متمکح و  يوزارت  نم   » مکح هب  تسا و  هدرک  لـقن  ار  نآ  يذـمرت  هک  .تسا »

، نالـصاو رتهم  ناراکوکین ، ماما  ناـنمؤمریما ، نامرورـس  نطوم  توکلم  نطاـب  هب  ندرک  هّجوت  تسا  بجاو  تسا  هدـش  رکذ  یلازغ 
(1) ...نالماک » بولطم 

ص:338

.3 نینمؤملاریما /  ناوید  حرش  حتاوفلا -  ( . 1 - 1
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« اهباب نماّلإ  هنیدملا  یتؤت  بابلا و ال  تنأ  هنیدملا و  انأ  339

: تسا نینچ  یمصاع  دّمحم  نبدمحا  دّمحموبا  هتفگ ي  نتم  .دنا  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  یناسک  زا  یمصاع 

زا رکبوبا  ظفاح  یباعج ، ملـس  نبرمع  نبدّمحم  زا  نادبع ، نبدـمحا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  زا  هقث ، ِيایرکزوبا  نبدّـمحم  داد  ربخ  ار  ام  »
زا هّللادبع  نبدّمحم  زا  شردپ  زا  شردـپ ، زا  یلع ، نبدـمع  نبدّـمحم  نب  هّللادـبع  نبدّـمحم  نبرفعج  نبدّـمحم  نب  مساق  دّـمحموبا 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شردپ  زا  رمع ، شردپ  زا  دّمحم ، شردپ  زا  دّمحم ، نب  هّللادبع  شردـپ 
نم رب  هیآ  نیا  یبایرد و  ات  مزومایب  ار  وت  منکن و  رود  منک و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وت  داد  منامرف  دـنوادخ  : » دومرف یلع  هب  ملـس  هلآ و 

، رد زا  زج  یتسه و  باـب  وت  رهـش و  نم  یتسه و  نم  شناد  يارب  اونـش  شوگ  وت  یلع  اـی  سپ   (1) .هیعاو » نذأ  اهیعت  و  : » دـش لزان 
(2) .دش » رهش  دراو  ناوت  یمن 

« یملع باب  وهف  » ای « یملع هنیدم  باب  وهف  ( » 9)

هراشا

: دنتسه نآ  نایوار  زا  دومرف و  جارعم  ثیدح  رد  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح 

.یلزاغم نبا  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا   - 1

.یمزراوخ بیطخ  دمحا  نب  ّقفوم  دّیؤملاوبا   - 2

.یخلب يزودنق  نامیلس  خیش   - 3

یلزاغم نبا  تیاور   - 1

: دیوگ یلزاغم  نبا  نسحلاوبا 

داد ربـخ  ار  اـم  دروآ : میارب  ار  تشهب  یلمخم  ياـه  شرف  زا  یـشرف  لـیئربج   : » ملـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  شیاـمرف  » 
لبعد مردارب  زا  نیزر ، نب  یلع  نب  لیعامـسا  زا  راّفح ، دّمحم  نب  لاله  حتفلاوبا  زا  یناجدنک ، یـسوم  نبدمحا  نب  نسح  دّـمحموبا 

یـشرف لیئربج  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  حایتلاوبا ، زا  جاّجح ، نبهبعـش  زا  یلع ، نب 
اوـجن تفگ و  نخـس  نم  اـب  وا  متفرگ  رارق  راـگدرورپ  يور  هبور  هک  یماـگنه  .متـسشن  شیور  سپ  دروآ ، میارب  تشهب  زا  یلمخم 

« .تسا نم  ملعلا  هنیدم  باب  وا  سپ  تخومآ ، مه  یلع  هب  هکنیا  زج  تخوماین  نم  هب  زیچ  چیه  سپ  درک ،

وت اب  حلص  یلع ! يا  : » دومرف وا  هب  دندناوخ و  دوخ  دزن  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس 
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/. هّقاح 12 ( . 1 - 1
.یّطخ یتأ  له  هروس  ریسفتب  یتفلا  نیز  ( . 2 - 2
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(2) .یشاب » یم  مَلَع (1)  متّما  نم و  نایم  نم  زا  سپ  وت  .تسا و  نم  اب  گنج  وت ، اب  گنج  و  تسا ، نم  اب  ِحلص 

یمزراوخ تیاور   - 2

وا .تسا  هدرک  لقن  وا  زا  يزودنق  هک  هنوگ  نآ  یملع » باب  وهف  : »... تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  تاملک  نیا  اب  یّکم  یمزراوخ  ّقفوم 
ظفل اب  یلو  دـنک ؛ یم  تیاور  ساّبع  نبا  زا  شدنـس  اب  یمزراوخ  زا  ار  نآ  دـمآ  رتشیپ  هک  یلزاـغم -  نبا  زا  ثیدـح  ندروآ  زا  سپ 

(3) یملع » باب  وهف  »

« یّیصو یملع و  باب  وهف  یلع ، نم  انأ  یّنم و  یلع  ( » 10)

ار نآ  وا  زا  يزودنق  ینادمه و  یلع  دّیس.دومرف  نانچ  فوع  نب  نامحّرلادبع  هب  یثیدح -  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح 
: دنا هدرک  تیاور  نینچ 

يا : » دوـمرف فوـع  نب  نامحّرلادـبع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : هک  هدـش  لـقن  ساـّبع  نبا  زا  هـمرکع  زا  » 
، تسا نم  ّیصو  شناد و  ِرد  وا  متسه ، یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  مردارب و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دیتسه و  نم  نارای  امش  نامحّرلادبع !

(4) .دنتسه » یگدنشخب  تفارش و  رابت و  رظن  زا  نیمز  مدرم  نیرتهب  نیسح ، نسح و  همطاف و  وا و  و 

هب تلسرأ  ام  یتّمُال  نّیبم  یملع و  باب  ّیلع  ( 11)

هراشا

: ثیدح نیا  نایوار  زا 

.یملید رادرهش  نب  هیوریش   - 1

.یملید رادرهش  نب  هیوریش  نبرادرهش   - 2

ص:340

( راتساریو  ) .دوب رکشل  زا  یّصاخ  ههبج  رگناشن  اهگنج  رد  ملع  هکنانچ  لطاب ؛ زا  قح  صیخشت  هیام  هناشن و  ( . 1 - 1
.50 یلزاغملا : نبا  زا  بقانملا  ( . 2 - 2

.69 هّدوملا /  عیبانی  ( . 3 - 3
.یبرقلا یف  هّدوملا  زا   263 هّدوملا /  عیبانی  ( . 4 - 4
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.ینادمه یلع  دّیس   - 3

.یطویس نیّدلا  لالج   - 4

.يراخب باّهولادبع   - 5

.يدنه یقّتم  یلع   - 6

.ینمی یباصو  میهاربا   - 7

.يزاریش ثّدحم  نیّدلا  لالج   - 8

.ملاعلا ردص  دّمحم   - 9

.یلیجع رداقلادبع  نبدمحا   - 10

.ینامیلس نیّدلارون   - 11

.يونهکل هّللا  ّیلو   - 12

.یخلب يزودنق  نامیلس   - 13

یملید هیوریش  تیاور   - 1

ياـه باـتک  و  لاّـمعلازنک »  » باـتک رد  یقتم  زا  و  یبرقلا » یف  هّدوـملا   » باـتک رد  ینادـمه  هـتفگ ي  زا  ار  یملید  هیوریــش  تـیاور 
.یبای یم  يرگید ،

یملید رادرهش  تیاور   - 2

.دیبای یم  اه  باتک  رگید  و  ءافتکالا »  » باتک رد  یباصو  زا  یلآللا و  باتک  رد  یطویس  نایب  زا  مه  ار  یملید  رادرهش  تیاور 

ینادمه تیاور   - 3

[ رذوبا ءادردلاوبا [  زا  مهن  تسیب و  ثیدح  تسا « : هدـمآ  نینچ  نینمؤملاریما ،» بقانم  نم  نیعبـسلا  ، » وا باتک  رد  ینادـمه  تیاور 
: تفگ هک  هدش  لقن 

نآ يارب  ار  هچ  نآ  متّما ، يارب  تسا  هدـننک  نایب  نم  زا  دـعب  نم و  ِشناد  ِرد  یلع  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
باتک هدنسیون ي  .تسا  تدابع  وا  تّدوم  تفأر و  وا  هب  ندرک  هاگن  قافن و  وا  اب  ینمشد  نامیا و  وا  نتشاد  تسود  مدش ، هداتـسرف 

ار نآ  سودرفلا » »

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 431 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:341

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 432 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا » هدرک  تیاور 

یطویس تیاور   - 4

: تسا نینچ  هدمآ ، هعونصملا » یلآللا   » باتک رد  هک  یطویس  تیاور  نتم 

زا یفقث ، دـیبع  نبدـمحا  زا  هّللادـبع ، نبدّـمحم  لضفلاوبا  زا  جالح ، دّـمحموبا  زا  ینادـیم ، زا  مردـپ  داد  ربخ  ار  اـم  دـیوگ : یملید  »
نمیهملادبع زا  بلاط ، یبا  نبرفعج  نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  میهاربا  نبرفعج  نب  یسوم  زا  راّطع ، فلخ  نب  یلع  نبدّمحم 

: تفگ هک  رذوبا  زا  دعس ، نب  لهس  شّدج  زا  شردپ ، زا  ساّبع ، نب 

يارب مدش ، هداتـسرف  نآ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  نم  زا  دعب  و  تسا ، نم  ِشناد  ِرد  یلع  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
عمج ، » شباتکردو (2) .تسا » تـفأر  وا  هـب  ندرک  هاـگن  قاـفن و  وا  اـب  ینمـشد  و  ناـمیا ، وا  نتـشاد  تـسود  .دـنک  یم  نییبـت  مـتّما 
متّما يارب  ، مدـش هداتـسرف  نآ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  نم  زا  دـعبو  تسا  نم  ملع  باـب  یلع  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  نآ  عماوجلا ،»

.دنک یم  نییبت 

یف یلجلا  لوـقلا   » باـتک رد  و  .رذوـبا » زا  یملید  .تسا  تفأر  وا  هب  ندرک  هاـگن  قاـفن و  وا  اـب  ینمـشد  ناـمیا و  وا  نتـشاد  تسود 
: دیوگ یلع » لئاضف 

ار هچ  نآ  نم  زا  دعب  و  تسا ، نم  شناد  ِرد  یلع  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رذوبا : زا  متـشه -  یـس و  ثیدح  » 
تفأر وا  هب  ِندرک  هاـگن  و  قاـفن ، وا  اـب  ینمـشد  ناـمیا و  وا  ِنتـشاد  تسود  دـنک  یم  نییبت  متّما  يارب  مدـش ، هداتـسرف  نآ  يارب  هک 

(3) .تسا »

يراخب باّهولادبع  تیاور   - 5

.تسا هدرک  تیاور  سودرفلا ،»  » ّفلؤم یملید ، زا  ظافلا  نامه  هب  ار  ثیدح  يرونا ،» ریسفت  ، » دوخ ریسفت  رد  يراخب  باّهولادبع 

ص:342

.دینک هعجارم   254 هّدوملا : عیبانی  هب  ( . 1 - 1
.335 هعونصملا 1 /  یلآللا  ( . 2 - 2

.یّطخ یلع  اندّیس  بقانم  یف  یلجلا  لوقلا  ( . 3 - 3
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یقّتم تیاور  - 6

يارب مدش ، هداتسرف  نآ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  نم  زا  دعب  و  تسا ، نم  ِشناد  ِرد  یلع  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  یقّتم  یلع 
(1) .رذوبا » زا  یملید  .تسا  تفأر  وا  هب  ندرک  هاگن  قافن و  وا  اب  ینمشد  نامیا و  وا  نتشاد  تسود  .دنک  یم  نییبت  متّما 

یباصو تیاور  - 7

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدـش  لقن  ساّبع  نبا  زا  دـیوگ « : .تسا  ساّبع  نبا  زا  سودرفلا » دنـسم   » باتک زا  یباصو  تیاور 
.دـنک یم  نییبـت  متّما  يارب  مدـش ، هداتـسرف  شیارب  هک  ار  هچ  نآ  نم  زا  دـعب  تسا و  نم  ِشناد  ِرد  یلع  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هـیلع و 
هدرک لـقن  ار  نآ  سودرفلا  دنـسم  رد  یملید  .تسا  تفأر  وا  هب  ندرک  هاـگن  قاـفن و  وا  نتـشاد  نمـشد  ناـمیا و  وا  ِنتـشاد  تسود 

(2) .تسا »

ثّدحم لامج  تیاور   - 8

: تسا نینچ  ثّدحم  لامج  تیاور  نتم 

زا دعب  تسا و  نم  تیاده  ملع و  باب  یلع  : » دومرف هک  هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رذوبا  زا  مهدجه  ثیدـح  » 
(3) .تسا » قافن  وا  اب  ینمشد  و  نامیا ، وا  ِنتشاد  تسود  .دنک  یم  نییبت  متّما  يارب  مدش ، هداتسرف  شیارب  هک  ار  هچ  نآ  نم ،

ملاعلا ردص  تیاور   - 9

.تسا رذوبا  زا  یملید  زا  یلعلا » جراعم   » باتک رد  مه  ملاعلا  ردص  دّمحم  تیاور 

ص:343

.212 لاّمعلا 12 /  زنک  ( . 1 - 1
.یّطخ ءافلخلا  بقانم  یف  ءافتکالا  ( . 2 - 2

.یّطخ نینمؤملاریما -  بقانم  یف  نیعبرألا  ( . 3 - 3
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یلیجع تیاور   - 10

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  یلیجع  دمحا 

هک ار  هچ  نآ  نم ، زا  دـعب  تسا و  نم  ملع  باب  یلع  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدـمآ  یطویـس  زا  ریبکلا »  » رد »
(1) .تسا » هدرک  تیاور  ار  نآ  رذوبا  .دنک » یم  نییبت  متّما  يارب  مدش ، هداتسرف  شیارب 

ینامیلس تیاور   - 11

: تسا نینچ  ینامیلس  نیّدلارون  تیاور 

هچ نآ  نم  زا  دعب  تسا و  نم  ملع  باب  یلع  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  و  » 
.دنک یم  نییبت  متّما  يارب  مدش ، هداتسرف  نآ  هب  هک  ار 

« .تسا هدرک  لقن  ار  نآ  سودرفلا » دنسم   » رد یملید  .تسا  تفأر  وا  هب  ندرک  هاگن  قافن و  وا  اب  ینمشد  نامیا و  وا  نتـشاد  تسود 
(2)

يونهکل تیاور   - 12

دعب و  تسا ، نم  شناد  ِرد  یلع  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  : » دنک یم  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  يونهکل  هّللا  ّیلو 
هب ِندرک  هاگن  قافن و  وا  اب  ینمـشد  نامیا و  وا  نتـشاد  تسود  .دنک  یم  نییبت  متّما  يارب  مدش ، هداتـسرف  نآ  هب  هک  ار  هچ  نآ  نم  زا 

(3) .تسا » تفأر  وا 

يزودنق تیاور   - 13

ار ثیدح  یبرقلا » یف  هّدوملا   » باتک زا  زین  نیشیپ و  ظفل  نامه  اب  نیعبـسلا »  » باتک زا  هّدوملا » عیبانی   » رد مه  يزودنق  نامیلـس  خیش 
.تسا (4) هدرک  تیاور 

ص:344

.یّطخ لآملا  هریخذ  ( . 1 - 1
.یّطخ میتیلا  ّردلا  ( . 2 - 2

.یّطخ نینمؤملاهآرم  ( . 3 - 3
.254 هّدوملا / عیبانی  ( . 4 - 4
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« یملع باب  تنأ  و  ( » 12)

هراشا

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لیاضف  زا  يدادعت  لماش  ینالوط  یثیدح  زا  یترابع  نیا 
: زا دنترابع  نآ  نایوار  زا  یخرب  ...دومرف و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  باطخ  ربیخ  زور  رد  هک  هدش  تیاور  ملس 

.یشوگرخ کلملادبع  دعسوبا   - 1

.یناهفصا میعنوبا   - 2

.یملید رادرهش  روصنموبا   - 3

.یمزراوخ ّقفوم  دّیؤملاوبا   - 4

.ینادمه راّطع  ءالعلاوبا   - 5

.یناحلاص دومحم  دماحوبا   - 6

.یعفاش یجنگ  هّللادبعوبا   - 7

.دمحا نیّدلا  باهش  دّیس   - 8

.يزودنق نامیلس  خیش   - 9

یشوگرخ تیاور   - 1

.دید دیهاوخ  لئالّدلا » حیضوت   » باتک هتشون ي  زا  ار  نآ  هک  تسا  هدروآ  هّوبنلا » فرش   » باتک رد  ار  ثیدح  یشوگرخ 

میعنوبا تیاور   - 2

 . دید دیهاوخ  لئالّدلا » حیضوت   » باتک ترابع  زا  مه  ار  میعنوبا  تیاور 
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یملید تیاور   - 3

ریبعت ظاّفحلا » دّیـس   » هب وا  زا  دنک و  یم  تیاور  وا  زا  ار  ثیدح  هک  دمآ  دهاوخ  یمزراوخ  ّقفوم  ترابع  زا  يدوز  هب  یملید  تیاور 
.دیامن یم 

یمزراوخ تیاور   - 4

رد یملید  رادرهـش  نب  هیوریـش  نبرادرهـش  روصنموبا  ناظفاح ، دّیـس  درک  ثیدـح  ار  ام  : » تسا رارق  نیا  زا  یمزراوخ  هتفگ ي  نتم 
رهاطوبا خیش  ار  ام  داد  ربخ  يا ، هتـشون  رد  ینادمه  سودبع  نب  هّللادبع  نب  سودبع  حتفلاوبا  زا  تشون  میارب  نادمه  زا  هک  يا  همان 
هّللادـبع نبدّـمحم  زا  لهـس ، نبدّـمحم  هّللادـبعوبا  زا  ساّبع  نب  لضف  نب  لضف  زا  یلع ، نبدـیز  دنـسُم  زا  هملـس  نب  یلع  نب  نیـسح 

: تفگ هک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  یلع  نبدیز  زا  شردپ  زا  الع  نب  هّللادیبع  نب  میهاربا  زا  يدلب ،

نایحیـسم هک  دـنتفگ  یمن  ار  يزیچ  وت  هرابرد ي  متّما  زا  یهورگ  رگا  : » دومرف ربیخ  گنج  زور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
زا هکنیا  رگم  یتشذـگ ، یمن  ناناملـسم  زا  یهورگ  رب  هک  متفگ  یم  تا  هراـبرد  ینخـس  زورما  دـنتفگ ، میرم  نب  یـسیع  هراـبرد ي 

.دنرادرب افش  يارب  تیوضو  ِبآ  هفاضا ي  زا  وت و  نیلعن  كاخ 

هلزنم ي هب  نم  هب  تبـسن  وت  .مرب و  ثرا  وـت  زا  نم  يرب و  ثرا  نم  زا  مشاـب ، وـت  زا  نم  یـشاب و  نم  زا  هک  تسا  هدنـسب  ار  وـت  یلو 
رد و  یگنج ، یم  نم  ّتنس  رب  ینک و  یم  ادا  ارم  نید  وت  .تسین  يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنیا  رگم  یشاب ، یم  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه 

نیتسخن و  ینک ، یم  رود  نآ  زا  ار  ناقفانم  یشاب ، یم  نم  نیشناج  ضوح  رب  ادرف  وت  و  یتسه ، نم  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  وت  ترخآ 
ییاهربنم رب  تنایعیش  يوش و  یم  تشهب  دراو  هک  یتسه  متّما  درف  نیتسخن  وت  و  يوش ، یم  دراو  نم  رب  ضوح  رد  هک  یتسه  یـسک 

ناگیاسمه تشهب  رد  ادرف  منک و  یم  تعافش  ار  نانآ  دنتـسه ، نم  درگادرگ  دیفـس  ياه  تروص  اب  اراوگ ، بآ  زا  باریـس  رون ، زا 
نم اب  حلص  وت  اب  حلص  و  تسا ، نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  .دنا  هدنکفارس  ینایور  هیس  یگنـشت و  تیاهن  رد  وت  نانمـشد  .دنتـسه  نم 

ِرد وت  تسا و  نم  هنیـس ي  ناهنپ  زار  دـننام  تا  هنیـس  ناهنپ  زار  و  نم ، ياراکـشآ  وت  ياراکـشآ  تسا و  نم  ناهن  وت ، ناهن  تسا و 
.یتسه نم  شناد 

تسا و وت  نابز  رب  قح  تسا و  وت  اـب  قح  و  نم ، نوخ  وت  نوخ  و  نم ، تشوگ  وت  تشوگ  دنـشاب و  یم  نم  نادـنزرف  وت  نادـنزرف  و 
نم ِنوخ  تشوگ و  اب  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هتخیمآرد  وت  نوخ  تشوگ و  اـب  ناـمیا  تسوت و  نامـشچ  ود  ناـیم  تسوت و  بلق  رد 

وت و هک  مهد  تراشب  وت  هب  هک  داد  منامرف  ّلج  ّزع و  دنوادخ  تسا و  هتخیمآرد 
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یمن بیاغ  نآ  زا  وت  راد  تسود  و  دوش ، یمن  نم  دراو  ضوح  رب  وت  نمشد  مّنهج ، رد  وت  نمشد  دنشاب و  یم  تشهب  رد  وت  نادناخ 
.ددرگ

نم رب  نآرق  مالسا و  زا  هک  ییاه  تمعن  رب  متفگ  ساپس  ار  وا  مداتفا و  نیمز  رب  یلاعتو  هناحبس  دنوادخ  هدجـس ي  يارب  تفگ : یلع 
(1) .تسا » هداد  رارق  بوبحم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناگداتسرف  دّیس  ناربمایپ و  متاخ  دزن  تسا و  هدومرف  ماعنا 

ینادمه راّطع  تیاور   - 5

.دشاب یم  وا  تیاور  دنس  ناگرزب  زا  وا  هک  تسناد  دیهاوخ  یجنگ  هتفگ ي  زا  يدوز  هب  ار  راّطع  ءالعلاوبا  ظفاح  تیاور 

یناحلاص تیاور   - 6

.دوش یم  هتسناد  تسا ، هدرک  لقن  وا  زا  ار  تیاور  هک  لئالّدلا » حیضوت   » باتک ترابع  زا  ار  یناحلاص  دماحوبا  تیاور 

یجنگ تیاور   - 7

زا ینادـمه ، ءالعلاوبا  ظفاح  زا  یبتک ، هکرب  نب  فسوی  نب  میهاربا  قاحـساوبا  داد  ربخ  ارم  : » تسا نینچ  یعفاـش  یجنگ  تیاور  نتم 
ات ...ساّبع » نب  لضف  نب  لضف  زا  یلع  نبدیز  ِدنسُم  زا  هملـس  نب  ّیلع  نب  نیـسح  رهاطوبا  زا  ینادمه ، هّللادبع  نب  سودبع  حتفلاوبا 

.دمآ یمزراوخ  تیاور  رد  هک  نآ (2)  نایاپ 

دمحا نیّدلا  باهش  تیاور   - 8

بلاط یبا  نب  یلع  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیسح  نب  ّیلع  نبدیز  زا  : » تسا نینچ  دمحا  نیّدلا  باهش  تیاور 
ار ربیخ  هک  يزور  تفگ : هک  هدش  لقن 
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: دومرف نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدرک ، حتف 

« ...دنتفگ یمن  دنتفگ ، میرم  نب  یسیع  هرابرد ي  نایحیسم  هک  ار  يزیچ  نآ  وت  هرابرد ي  متّما  زا  یهورگ  رگا  »

نب نسح  زا  ءاـفکناد  رد  رـصنوبا  نب  لیعامـسا  نبدّـمحم  داد  ربخ  ار  اـم  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  یناـحلاص  ظـفاح  ماـما ،
.دنک یم  رکذ  ار  شدنس  یلع و  نبدیز  هب  شدنس  اب  یناهفصا  هّللادبع  نبدمحا  میعنوبا  ینّابر  ملاع  ظفاح ، ماما ، زا  دمحا ،

زا کی  چـیه  تسا : نینچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يا  هفاضا  ظفل و  رد  رییغت  كدـنا  اـب  هّوبنلا » فرـش   » رد ار  نآ  دعـسوبا  ماـما  زین  و 
هب ار  مالـسا  تمعن  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  تفگ : سپـس  داتفا ، هدجـس  هب  یلع  نینمؤملاریما  هکنیا  .دریگ و  یمن  یـشیپ  وت  رب  تّما 

دوخ لّضفت  ناسحا و  يور  زا  ناگداتـسرف  رورـس  ناربمایپ و  متاخ  ناگدیرفآ و  نیرتهب  دزن  دومرف و  متیاده  نآرق  هب  دیـشخب و  نم 
.دومن مبوبحم 

تاجرد هژیو  ياه  تلیـضف  تلع  لماش  تسا و  هدش  لخاد  نآ  رد  بقانم  زا  يرایـسب  ياه  باب  هک  تسا  عماج  یثیدح  نیا  میوگ :
ّتنم لضف و  تسا ، هتفرگ  رارق  اه  هقث  ياه  لیلد  هّجوت  دروم  دنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  ّتنـس  لها  ياه  هقث  ناگرزب  .دشاب  یم  رترب 

اب نامیا  یگنج و  یم  نم  ّتنـس  رب  تشاگن : ار  نآ  نم  ملق  هک  تسا  ینامه  باب  نیا  رد  نآ  ندروآ  زا  روظنم  .تسا  دنوادخ  ِنآ  زا 
(1) .تسا » هتخیمآ  نم  نوخ  تشوگ و  اب  هک  هنوگ  نامه  تسا  هتخیمآ  وت  نوخ  تشوگ و 

يزودنق تیاور   - 9

رد رتشیپ  هچ  نآ  ناـیاپ  اـت  ...روصنموبا » ناـظفاح ، رورـس  داد  ربـخ  ار  اـم  تفگ : دـمحا  نب  ّقفوم  : » تسا نینچ  مه  يزودـنق  تیاور 
.دمآ (2) یمزراوخ  تیاور 

« هنم یتوأ  يذّلا  یباب  یملع و  هبیع  ( » 13)

هراشا

: دنترابع ثیدح  نیا  نایوار  زا 
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.یناهفصا هّللادبع  نبدمحا  میعنوبا ،  - 1

.یمزراوخ دمحا  نب  ّقفوم  دّیؤملاوبا ،  - 2

.یعفار دّمحم  نب  میرکلادبع  مساقلاوبا ،  - 3

.یجنگ فسوی  نبدّمحم  هّللادبعوبا ،  - 4

.یئومح نیّدلاردص  عماجملاوبا   - 5

.یلحم دیمح  هّللادبعوبا  نیّدلا  ماسح   - 6

.دمحا نیّدلا  باهش  دّیس   - 7

.یناعنص ریما  لیعامسا  نبدّمحم   - 8

.يزودنق یخلب  میهاربا  نب  نامیلس   - 9

میعنوبا تیاور   - 1

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ساّبع  نبا  زا  شدانسا  اب  ار  ثیدح  یناهفصا  میعنوبا 

يرمحا ییحی  نبرهادوبا  زا  يزار ، رهاد  نب  هّللادـبع  زا  ریرج ، نبدّـمحم  زا  یئاـسن ، رفعج  نبدـمحا  جرفلاوـبا  درک  ثیدـح  ار  اـم  » 
بلاـط یبا  نب  ّیلع  نیا  : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـفگ : هـک  ساـّبع  نـبا  زا  هیاـبع ، زا  شمعا ، زا  يرقم ،

دعب هکنیا  زج  تسا ؛ یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم ي  هب  نم  هب  تبسن  ومه  تسا و  نم  نوخ  زا  شنوخ  و  نم ، تشوگ  زا  شتـشوگ 
« .تسین يربمایپ  نم  زا 

نآ زا  هک  تسا  نم  باب  نم و  ملع  هاگیاج  ناناملسم و  دّیس  نینمؤملاریما و  ّیلع  نیا  ونـشب : هدب و  یهاوگ  هملـس ! ّما  يا  دومرف « : و 
دنلب هاگیاج  رد  تسا و  ترخآ  رد  نم  نیـشنمه  اـیند و  رد  مردارب  تسا ، نم  تیب  لـها  زا  ناـگدرم  رب  یـصو  دـش و  ناوت  یم  دراو 

(1) .تسا » نم  اب  یلعا 

یمزراوخ تیاور   - 2

تیاور هنوگ  نیا  ار  ثیدح  بقانملا »  » باتک رد  یمزراوخ  یّکم  دمحا  نب  ّقفوم 
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، ظفاح ِهّللادبع  نبدمحا  زا  يرقم ، دمحا  نب  نسح  زا  دـهاش ، یلع  نبدّـمحم  زا  نایاوشیپ ، هتـساریپ ي  نیا  ارم  داد  ربخ  : » تسا هدرک 
زا روصنم ، زا  کیرـش ، زا  یندـم ، دابع  نب  لیعامـسا  زا  يرقنم ، ییحی  نباـّیرکز  زا  ینرق ، بّویا  نب  هّللادـبع  زا  نسح ، نب  بیبح  زا 

: تفگ هک  هّللادبع  زا  همقلع ، نب  میهاربا 

زا وا  تبون  هک  یلاـح  رد  تفر -  هملـس  ّما  هناـخ ي  هب  هدـمآ ، نوریب  شحج  رتخد  بنیز  دزن  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ار رد  ندیبوک  ادخ  لوسر  دیبوک ، یگتـسهآ  هب  ار  رد  دمآ و  یلع  هک  تشذگن  يزیچ  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

.دینشن ار  نآ  هملس  ّما  دینش و 

« .نک زاب  شیارب  ار  رد  وش و  دنلب  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رد موش  ور  هبور  وا  اب  مناتـسد  چم  اب  منک و  زاب  شیارب  ار  رد  هک  هدیـسر  ییاج  هب  وا  تلزنم  هک  تسیک  نیا  ادخ ، لوسر  يا  تفگ :
؟ دش لزان  نم  هرابرد ي  ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  زورید  هک  یلاح 

لوسر زا  سک  ره  تسا و  دـنوادخ  تعاطا  لوسر  تعاـطا  : » دومرف كانبـضغ ) صخـش  نوچ   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
تسود ار  شربمایپ  دنوادخ و  .تسین  نادان  ای  رگشاخرپ  هک  تسا  یسک  رد  تشپ  .تسا  هدرک  یچیپرـس  ار  دنوادخ  دنک ، یچیپرس 

« .دنراد یم  تسود  ار  وا  شربمایپ  دنوادخ و  دراد و  یم 

هب هک  نم  دیـسرن و  شـشوگ  هب  یتـکرح  سح و  هک  يا  هنوگ  هب  تفرگ  ار  رد  فرط  ود  ياـه  بوچ  مدوشگ ، شیارب  ار  رد  سپس 
؟ یسانش یم  ار  وا  ایآ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دش  لخاد  تفرگ و  هزاجا  متفر ، هدرپ  تشپ 

.تسا بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  يرآ  متفگ :

یم نم  ِشناد  هاگیاج  وا  و  نم ، نوخ  زا  شنوخ  و  نم ، تشوگ  زا  شتـشوگ  و  تسا ، نم  راـتفر  زا  شراـتفر  .یتفگ  تسار  : » دومرف
.دشاب

.تسا نانکش  نامیپ  ناگتشگرب و  نید  زا  ناراکمتس و  لتاق  نم  زا  دعب  وا  هد : یهاوگ  ونشب و 

یلاح رد  دنک  تاقالم  ار  دنوادخ  سپـس  دنک ، تدابع  ار  دنوادخ  ماقم  نکر و  نایم  لاس  رازه  ود  يا  هدنب  رگا  هد : یهاوگ  ونـشب و 
« .دزادنا یم  ورف  مّنهج  شتآ  هب  تروص  اب  ار  وا  تمایق  زور  دنوادخ  درادب ، نمشد  ار  یلع  هک 
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رفعج نبدـمحا  جرفلاوـبا  زا  ظـفاح ، هّللادـبع  نبدـمحا  زا  يرقم ، دـمحا  نـب  نـسح  زا  داد ، ربـخ  ارم  ءـالعلاوبا  : » دــیوگ یمزراوـخ 
.دش لقن  میعنوبا  زا  هچ  نآ  نایاپ  ات  ...یئاسن »

یعفار تیاور   - 3

: تسا هدروآ  نینچ  نیوزق » رابخا  یف  نیودتلا   » باتک رد  ار  ثیدح  یعفار  میرکلادبع 

درک ثیدـح  ار  اـم  مدـناوخ -  دوـب  هدینـش  وا  زا  هک  رمع  نب  فـسوی  رب  ار  نآ  هک -  تشوـن  مـیارب  یقابلادـبع  نبدّـمحم  حـتفلاوبا  »
زا ساّبع ، نب  مساق  زا  لماک ، نبرکبوبا  زا  ناذاـش ، نب  نسح  نب  میهاربا  نبدـمحا  یلعوبا  زا  نوریخ ، نب  نسح  نبدـمحا  لـضفلاوبا 

یلـص ادخ  لوسر  : » تفگ هک  هّللادبع  زا  همقلع ، زا  میهاربا ، زا  روصنم ، زا  کیرـش ، زا  دابع ، نب  لیعامـسا  زا  زارح ، ییحی  نبایرکز 
.دش هدروآ  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  خلا  دمآ »...  نوریب  بنیز  هناخ ي  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

یجنگ تیاور   - 4

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  یجنگ  هّللادبعوبا 

لضفلاوبا زا  حتفلاوبا ، زا  يذغاک ، یطبن و  نب  ناخیـش  زا  يرغـشاک ، فسوی  نب  نامثع  نب  میهاربا  قاحـساوبا ، رّمعم  داد  ربخ  ار  ام  »
، ظـفاح زا  هیوتـس ، رد  نبرفعج  نب  هّللادـبع  زا  ناذاـش ، نب  یلعوبا  زا  یثـیثیرط ، یلع  نبدـمحا  رکبوبا  زا  رّفظملاوـبا ، زا  نوریخ ، نبا 
زا ینرع ، نیـسح  نب  نسح  زا  یمرـضح ، میـسق  نبدّـمحم  رهاطوبا  زا  شا ، هخیـشم  رد  يوسف  یـسراف  نایفـس  نب  بوقعی  فسویوبا 

: تفگ هک  ساّبع  نبا  زا  ریبج ، نبدیعس  زا  تباثوبا ، نب  بیبح  زا  شمعا ، زا  یلمر ، یسیع  نب  ییحی 

زا شنوخ  نم و  تشوگ  زا  شتـشوگ  تسا ؛ بلاط  یبا  نب  ّیلع  نیا  : » دومرف هملـس  ّما  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  » 
نیا هملـس ! ّما  يا  .تسین  يربمایپ  نم  زا  دـعب  هکنیا  زج  یـسوم  هب  تبـسن  تسا  نوراـه  هلزنم ي  هب  نم  هب  تبـسن  وا  .تسا  نم  ِنوخ 

زا هک  تسا  نم  باب  نم و  ّیصو  نم و  شناد  فرظ  و  ناناملسم ، رورس  نینمؤملاریما و  ّیلع ،
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ار ناگتشگرب  نید  زا  نانکش و  نامیپ  ناراکمتـس و  دشاب ، یم  یلعا  ماقم  رد  نم  اب  و  ترخآ ، ایند و  رد  مردارب  دنوش ، یم  دراو  نآ 
هللا یلـص  ربمایپ  قلخ  دننام  یلع  قلخ  هکنیا  هرابرد ي  مشـش  داتـشه و  باب  : » دیوگ نینچمه  یعفاش  یجنگ  (1) .دـناسر » یم  لتق  هب 

نبدّـمحم لـضفلاوبا  ظـفاح ، زا  قشمد ، رد  یجرا  نسحلا  [ یبا نب [ هّللادـبعوبا  نب  نسحلاوبا  داد  ربخ  ار  اـم  تسا : ملـس  هلآ و  هیلع و 
نب هّللادـبع  زا  فاوـص ، نب  نیـسحلاوبا  زا  هّللادـیبع ، نبدـمحا  شیوـمع  زا  هّللادـیبع ، نـب  ّیلع  نبدّـمحم  زا  یمالـس ، یلع  نبرـصان 
ادخ لوسر  تفگ : هک  دیز  نبدیعس  زا  یعخن ، کیرش  زا  دابع ، نب  لیعامسا  زا  ییحی ، نباّیرکز  زا  یمیدک ، نبدّمحم  زا  نایفـسوبا ،

وا تبون  زور  هک  یلاح  رد  دش ، هملـس  ّما  هناخ ي  دراو  هکنیا  ات  دـمآ ، ام  دزن  نوریب  هب  بنیز  هناخ ي  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
.دمآ (2) رتشیپ  هچ  نآ  نایاپ  ات  ...دیبوک » ار  رد  دمآ و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  تشذگن  يزیچ  دوب  ادخ  لوسر  زا 

یئومح تیاور   - 5

نبدیعـس زا  تباثوبا ، نب  بیبح  زا  شمعا ، زا  ...يوسف  زا  هیوتـسرد ، نبا  زا  تسا  هدروآ  شدانـسا  اب  ار  تیاور  یئومح  نیّدـلاردص 
.دش (3) لقن  یجنگ  زا  هک  هنوگ  نامه  ساّبع  نبا  زا  ریبج ،

یلحم تیاور   - 6

.دمآ دهاوخ  یناعنص  ریما  نخس  نمض  رد  یلحم  دیمح  تیاور 

دمحا نیّدلا  باهش  تیاور   - 7

.تسا هدرک  تیاور  لئالّدلا » حیضوت   » باتک رد  دمآ ، رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  ساّبع  نبا  زا  ار  ثیدح  مه  دمحا  نیّدلا  باهش 

ص:352

.167 بلاّطلا / هیافک  ( . 1 - 1
.198 كردم /  نامه  ( . 2 - 2

.149 نیطمسلا 1 /  دئارف  ( . 3 - 3
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یناعنص ریما  تیاور   - 8

: دنک یم  تیاور  نینچ  هیولعلا » هفحتلا  حرش  هیدنلا  هضورلا   » باتک رد  ار  ثیدح  یناعنصریما  لیعامسا ، نبدّمحم 

روط هب  ار  اهنآ  میدرک  يریگیپ  ام  هک  هنوگ  نآ  یلو  تسا  هدروآ  جراوخ  هرابرد ي  ار  اه  تیاور  زا  یضعب  حرـش  دیمح  هماّلع  هیقف  »
: دیوگ ساّبع  نبا  هب  شدنس  اب  میدرکن و  رکذ  ام  هتشذگ  رد  هک  تسا  هدروآ  ار  ییاهزیچ  هکنیا  زج  .تسا  هدرواین  لماک 

هب عمج  نایم  زا  يدرم  دیسر  نایاپ  هب  شنخس  یتقو  .دناوخ  یم  ثیدح  مدرم  يارب  دوب و  هتسشن  مزمز  هبل ي  رب  هّکم  رد  ساّبع  نبا  »
.متسه ماش  لها  زا  يدرم  نم  ساّبع ! نبا  يا  تفگ : تساخ و  اپ 

.سرپب یهاوخ  هچ  ره  تسا ، هتشاد  هگن  ار  امش  دنوادخ  هک  نانآ  زج  يرگمتس  ره  نانابیتشپ  تفگ :

جح هب  هن  هلبق و  هب  هن  هک  ار  هّللاّالإ  هلإ  لها ال  وا  راتـشک  مسرپب و  وت  زا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هرابرد ي  ما  هدمآ  ساّبع ، نبا  يا  تفگ :
.دنا هدیزرو  رفک  ناضمر  هزور ي  هب  هن  و 

.تسا طوبرم  وت  هب  هچ  نآ  زا  سرپب  دنیشنب ، تیازع  هب  تردام  تفگ :

میارب ار  شیاهراک  یلع و  رما  ات  ما  هدمآ  وت  دزن  هکلب  ما ؛ هدـماین  هرمع  جـح و  يارب  ماش  صّمح  زا  وت  دزن  ادـخ  هدـنب ي  يا  تفگ :
.ینک نشور 

ساّبع نبا  زا  هک  اج  نآ  ات   ) دـننک یمن  رارقا  نآ  هب  اه  لد  دوش و  یمن  لّمحت  هک  تسا  يراوشد  دنمـشناد  شناد  وت ! رب  ياو  تفگ :
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هچ  نآ  زا  منک  هاگآ  ار  وت  ات  نیـشنب  سپ  تفگ ): یماش  درم  هب  باطخ  هک  دنک  یم  لقن 

: مدید دوخ  مدینش و 

ترضح .دوب  سیح (1)  ناشیا  همیلو ي  .داد و  همیلو  تفرگ و  يرسمه  هب  ار  شحج  رتخد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
سونأم ناشیا  نانخس  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياذغ  فرص  زا  سپ  نانآ  .دومرف  یم  توعد  ار  نینمؤم  زا  رفن  هد  رفن  هد 

رییغت هّیما  رتخد  هملس  ّما  لزنم  هب  سپـس  دومرف ، گنرد  بش  زور و  تفه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ...دندش  یم 
دوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وا  تبون  زور  حبص و  بش و  نآ  هک  یلاح  رد  داد  ناکم 

ص:353

.وج ای  مدنگ  درآ  نغور و  امرخ ، لماش  تسا  ییاذغ  ( . 1 - 1
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ّما يا  : » دومرف .دینشن  هملس  ّما  دینش و  ار  وا  ندز  رد  ادخ  لوسر  دیبوک ، ار  رد  یگتسهآ  هب  دیـسر ، هناخ  ِرد  هب  یلع  دیـسر ، هک  زور 
...نک زاب  ار  رد  وش و  دنلب  هملس 

« .تسا ناملسم  ره  يالوم  نم و  يالوم  یلع  هک  مهد  یم  یهاوگ  يدودز ! ارم  هودنا  ساّبع  نبا  يا  تفگ : یماش  درم  سپ 

يزودنق تیاور   - 9

.تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  دوعسم ، نبا  زا  شدنس  اب  ینیومح  زا  زین  و  ساّبع ، نبا  زا  شدنس  هب  یمزراوخ ، زا  يزودنق 

: دنک یم  دییأت  ار  ثیدح  نیا  ریز  بلاطم  میوگ :

باـتک رد  نیا  زا  شیپ  نآ  نتم  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  لئالّدـلا » حیـضوت   » ّفلؤم هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  شیاـمرف   - 1
« .متسه يرابدرب  عجرم  شناد و  هنیجنگ  نم  : » دنیامرف یم  هک  دمآ 

هانپ وا و  زار  هاگیاج  نانآ   : » مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  فصو  رد  يا  هبطخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  شیامرف   - 2
.تسا هدرک  تیاور   520 هدوملا -  عیبانی  رد  راصتخا  هب  يزودنق  ار  .دنشاب » یم  شملع  هاگیاج  شنامرف و 

« .میتسه وا  شناد  هاگیاج  میقتسم و  هار  دنوادخ و  ياه  باب  ام   : » مالسلا امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  نامرورـس  شیامرف   - 3
.دمآ دهاوخ  نآ  نتم  هک 

« هنم یتوأ  يذّلا  یباب  وه  و  (» 14)

هراشا

: دنشاب یم  ثیدح  نیا  نایوار  زا  و 

.هیودرم نب  یسوم  نبدمحا  رکبوبا   - 1

.رکاسع نبا  نسح  نب  ّیلع  مساقلاوبا   - 2

.یجنگ فسوی  نبدّمحم  هّللادبعوبا   - 3

هیودرم نبا  تیاور   - 1

: تسا نینچ  هدش ، لقن  هچ  نآ  ربانب  یناهفصا  هیودرم ي  نبرکبوبا  تیاور  نتم 

ص:354
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يدوز هب  : » تفگ هک  ساّبع  نبا  زا  يدساهیابع ، زا  شمعا ، زا  شردپ ، زا  رهاد  نب  هّللادبع  زا  دمحا ، نب  نامیلـس  درک  ثیدح  ار  ام  »
باتک زیچ ، ود  هب  داب  وا  رب  سپ  درک -  كرد  ار  نآ  امـش  زا  یکی  رگا  اـی  درک -  كرد  ار  نآ  سک  ره  دـش ، دـهاوخ  عقاو  يا  هنتف 
هتفرگ ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تسد  هک  یلاح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  نم  .بلاط » یبا  نب  ّیلع  دنوادخ و 

و دنک ، یم  هحفاصم  نم  اب  تمایق  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  دروآ و  نامیا  نم  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  نیا  : » دومرف یم  دندوب 
؛ تسا ناراکمتـس  رتهم  تورث  هکنآ  لاح  تسا  نانمؤم  رتهم  وا  دـنکفا ، یم  ییادـج  لطاب  قح و  نایم  هک  تسا  تّما  نیا  قوراـف  وا 

« .دنوش یم  دراو  نآ  زا  هک  نم  باب  ربکا و  قیدص  تسوا 

رکاسع نبا  تیاور   - 2

.تسا هدمآ  ریز  رد  نآ  نتم  هک  تسا  هدروآ  یجنگ  ار  رکاسع  نبا  تیاور 

یجنگ تیاور   - 3

، ظفاح ِمساقلاوبا  زا  یضاق ، هّللاهبه  نبدّمحم  رـصنوبا  ماش ، یتفم  هماّلع ، داد  ربخ  ار  ام  : » تسا هدمآ  شباتک  مراهچ  لهچ و  باب  رد 
نبدیعس نب  ّیلع  زا  يدع ، نب  دمحاوبا  زا  یسراف ، ورمع  نب  نامحّرلادبعوبا  زا  هدعسم ، نب  مساقلاوبا  زا  يدنقرمس ، نب  مساقلاوبا  زا 

سپ دش ، دهاوخ  عقاو  يا  هنتف  يدوز  هب  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  هیابع ، زا  شمعا ، زا  شردـپ ، زا  يزار ، رهاد  نب  هّللادـبع  زا  ریـشب ،
ار نآ  ماش  ثّدحم  نینچ  نیا  ...بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاعتم و  دنوادخ  باتک  زیچ ؛ ود  هب  داب  وا  رب  درک ، كرد  ار  نآ  امش  زا  سک  ره 

(1) .تسا » هدرک  لقن  يرایسب  قرط  هب  شباتک  زا  مهن  لهچ و  دصیس و  ءزج  رد  یلع  لئاضف  زا 

« هّطح باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ( » 15)

هراشا

: دنشاب یم  ثیدح  نیا  نایوار  زا 

ص:355

.188 - 187 بلاطلا / هیافک  ( . 1 - 1
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.ینطقراد رمع  نب  ّیلع  نسحلاوبا   - 1

.یملید رادرهش  نب  هیوریش  عاجشوبا   - 2

.ینادمه باهش  نب  یلع  دّیس   - 3

.یطویس نامحّرلادبع  نیّدلا  لالج   - 4

.يراخب عیفر  دّمح  نب م  باّهولادبع   - 5

.یّکم رجح  نبا  دّمحم  نبدمحا   - 6

.یقّتم نیّدلا  ماسح  نب  ّیلع   - 7

.ینمی سوردیع  هّللادبع  نب  خیش   - 8

.یعفاش يزیزع  دمحا  نب  ّیلع   - 9

.یناشخدب ناخدمتعم  نبدّمحم  ازریم   - 10

.ملاعلا ردص  دّمحم   - 11

.یناعنصریما لیعامسا  نبدّمحم   - 12

.یلیجع رداقلادبع  نبدمحا   - 13

.يزودنق میهاربا  نب  نامیلس   - 14

ینطقراد تیاور   - 1

.دید یهاوخ  نارگید  یقتم و  رجح ، نبا  یطویس ، ياه  لقن  زا  يدوز  هب  ار  ینطقراد  تیاور 

یملید تیاور   - 2

ره تسا  هّطح  باب  یلع  ساّبع : نبا  : » تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  رابخألا » سودرف   » باـتک رد  ساـّبع  نبا  زا  ار  ثیدـح  نیا  یملید 
« .تسا رفاک  دنز  زاب  رس  نآ  زا  سک  ره  نمؤم و  دش ، دراو  نآ  زا  سک 

ینادمه تیاور   - 3

اب یبرقلا » یف  هّدوملا   » و سودرفلا » هضور   » ياه باتک  رد  ار  ثیدح  ینادمه 
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.تسا هدرک  تیاور  ساّبع ، نبا  زا  نیشیپ  ظفل  نامه 

یطویس تیاور   - 4

.

رفاک دـنز  زاب  رـس  نآ  زا  سک  ره  نمؤم و  دوش  دراو  نآ  زا  سک  ره  تسا  هّطح  باـب  یلع  : » تسا هدروآ  نینچ  ار  ثیدـح  یطویس 
.دشاب یم  یلجلا » لوقلا   » زا مهن  یس و  ثیدح  نیا  (2) و  .تسا » هدرک  لقن   (1) دارفألا »  » رد ینطقراد  تسا ؛

رجح نبا  تیاور   - 5

بقانم زا  مراهچ  یـس و  هرامـش ي  ثیدـح  ار  نآ  هدرک و  تیاور  قعاوّصلا »  » باتک رد  ینطقراد  زا  ار  ثیدـح  یّکم  رجح  نبا  اـّما 
.تسا (3) هداد  رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

یقّتم تیاور   - 6

نآ زا  سک  ره  نمؤم و  دوش ، دراو  نآ  زا  سک  ره  تسا ، هّطح  باب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  یقّتم 
(4) .ساّبع » نبا  زا  دارفألا ، رد  ینطقراد  .تسا  رفاک  دنز ، زاب  رس 

سوردیع تیاور   - 7

.تسا (5) هدرک  تیاور  هنوگ  نامه  هب  ساّبع  نبا  زا  ینطقراد  زا  ار  ثیدح  زین  سوردیع 

يزیزع تیاور   - 8

: دیوگ ثیدح  حرش  رد  يزیزع 

ص:357

.ینطقراد ملس ؛  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ثیدح  نم  دارفألا  بئارغلا و  فارطا  ( . 1 - 1
.66  / 2 ریغصلا عماجلا  ( . 2 - 2

.75 هقرحملا / قعاوصلا  ( . 3 - 3
.203 لاّمعلا 12 /  زنک  ( . 4 - 4

.یّطخ يوفطصملا  ّرسلا  يوبّنلا و  دقعلا  ( . 5 - 5

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 449 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_357_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_357_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_357_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_357_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_357_5
http://www.ghaemiyeh.com


.تـسا رفاـک  دور ، نوریب  نآ  زا  سک  ره  نمؤـم و  دوـش ، دراو  نآ  زا  سک  ره  .ناـهانگ  شزیر  هار  ینعی  تـسا -  هّـطح  باـب  یلع  »
هنوگ نامه  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  دـیوگ : يوانم  .دـشاب و  وا  اب  فلاخم  زا  نتـشادزاب  وا و  زا  يوریپ  رب  نتخیگنارب  دارم  دراد  لامتحا 

شزرمآ ببس  ار  یلع  هار  زا  يورهر  داد ، رارق  شزرمآ ، ببس  ار  ینتورف  عضاوت و  اب  رَد  نآ  زا  ناشن  دشدراو  لیئارسا  ینب  يارب  هک 
.تسا شیاتس  تیاهن  نیا  داد و  رارق 

زیر ورف  ار  نامناهانگ  دییوگب : ینعی  (1) .مکایاطخ » مکل  رفغن  هّطح  اولوق  َو  : » تسا لاعتم  دـنوادخ  مالک  هب  هراشا  دـیوگ : یمقلع  و 
هب و  درک ، ادـتقا  وا  هب  سک  ره  یلع و  سپ  .دوب  دـهاوخ  زین  اـم  تالکـشم  لـح  هیاـم  ناـهانگ  شزرمآ  رب  هوـالع  تساوخرد  نیا  و 
نبا زا  دارفـألا ، رد  ینطقراد  دوب ؛ لـماک  ناـمیا  اـب  نمؤم  درک ، يوریپ  وا  زا  شیاـهراتفگ  لاوـحا و  رد  تفاـی و  تیادـه  وا  تیادـه 

(2) .ساّبع »

یناعنص ریما  تیاور   - 9

ملف تئش  امب  حدملا  نم  لق  دیوگ : نینچ  یناعنص  ریما 

يا هدرواین  يزیگنا  تفگش  زیچ  ییوگ ، هچ  نآ  رد  هک  وگب ، یهاوخ  یم  شیاتس  زا  هچ  نآ  ره 

نادب شا  هداتفا  رود  دوش ، وا  تلزنم  ماقم و  کیدزن  يراوگرزب  هبترم و  يدنلب  رد  تساوخ  سک  ره 

ره رد  هدروآ و  تسد  هب  ار  یلاـمک  ره  وا  هک  یتـسناد  رگا  دـیوگ : هک  ییوگ  .تشذـگ  هک  تسوا  لـیاضف  زا  یکچوـک  شخب  نیا 
هب وا  ییاتـسب ، تدابع  هب  ار  وا  نوچ  .ییوگ  یم  یهاوخ ، وا  شیاتـس  رد  هچره  سپ  هدـش ، دمآرـس  تسا  نادرم  لامک  هک  یتلیـضف 

ییاوشیپ وا  دـهز  رد  و  ار ، تیرـشب  نیـشیپ  نانامرهق  تسا  هدرپس  یـشومارف  هب  تعاجـش  رد  و  تسا ، هدیـسر  نآ  هجرد ي  نیرتالاب 
زج تسین  یتلیـضف  چیه  یّلک  روط  هب  .دبای و  یم  نایاپ  وا  هب  شـشخب  هک  تسا  یـسک  شـشخب  رد  .دوش و  یم  ادتقا  وا  هب  هک  تسا 

نیا
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.تسا نآ  ناریما  زاتشیپ  راد و  مچرپ  وا  هک 

.دنک یمن  شنزرس  ار  وت  یناسنا  چیه  هک  دش  ایوگ  نابز  هک  هچ  نآ  ره  وا  ياه  تفص  رد  وگب  سپ 

یم روصحم  دودحم و  نامیارب  هنوگچ  میدرک و  هراشا  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ وا  لئاضف  ندوبنرصحنم  هب  هراشا  بلطم  نیا  رد 
يارب هک  هنوگ  نآ  دشن  تباث  حیحص  ياه  تلیضف  سک  چیه  يارب  تسا : هتفگ  لبنح  نبدمحا  ناثّدحم  ياوشیپ  هک  یلاح  رد  دوش ،

و تسا ، هتفر  اج  همه  هب  اهداب  نوچ  برغ و  قرـش و  هب  ّتنـس  لها  ياـه  باـتک  هک  دـش  هتـسناد  .دـش و  تباـث  مالـسلا  هیلع  ّیـصو 
.مینک هراشا  میا  هدرواین  نیا  زا  شیپ  هک  هچ  نآ  هب  دیاب  نونکا  تسین و  نکمم  شندرکروصحم  دودحم و 

زا بیطخ  هک  هنوگ  نآ  .تسا  ندب  زا  رس  هلزنم ي  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  وا  تبـسن  هک  نیا  تسا : هلمج  نآ  زا  سپ 
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ساـّبع  نبا  ثیدـح  زا  سودرفلا  دنـسم  رد  یملید  ءارب و  ثیدـح 

ینطقراد هک  هنوگ  نآ  .تسا » ناهانگ  شزیر  ِرد  وا  : » تسا نآ  زا  و  .دشاب » یم  مندب  هب  تبسن  مرـس  هلزنم ي  هب  نم  هب  تبـسن  یلع  »
دراو نآ  زا  سک  ره  تسا ، هّطح  باب  یلع  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  دارفـألا  رد 

« .تسا رفاک  دور ، نوریب  نآ  زا  هک  سک  ره  نمؤم و  دوش 

« .نیّدلا باب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ( » 16)

: دنتسه نآ  نایوار  زا 

.یملید هیوریش ي  عاجشوبا   - 1

.ینادمه یلعدّیس   - 2

.یخلب يزودنق  نامیلس   - 3

ملهچ ثیدح  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ینادمه  یلع  دّیس  هتشون ي  نیعبـسلا »  » باتک زا  لقن  هب  هّدوملا » عیبانی   » باتک رد  يزودنق 
.تسا نید  باب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  ساّبع -  نبا  زا  ینعی  وا  زا 

هدنسیون ي .تسا  رفاک  دور ، نوریب  نآ  زا  هک  یسک  تسا و  نمؤم  دوش ، نآ  دراو  سک  ره 
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رد هک  دـنک  یم  دـییأت  یقراـب  هقارـس  نب  شیرح  رتخد  ریخلا  ّما  نخـس  ار  ثیدـح  نیا  (1) .تـسا » هدرک  تـیاور  ار  نآ  سودرفلا » »
، شدنزرف ود  ردپ  شداماد و  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يومعرـسپ  زا  : » تسا هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرترب 

هخاش وا  همـشچرس ي  زا  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  وا  تشرـس  زا  هک  ومه  دـنک ؟ تمحر  ار  امـش  دـنوادخ  دـیوش  یم  فرحنم  اجک  هب 
ریخلا ّما  ندـشدراو   » ناونع اب  هنامجلا »  » باـتک رد  یبطرق  هبر  دـبع  نبا  ار  وا  لـماک  نخـس  و  .تسا » هداد  رارق  شنید  باـب  هتفرگ و 

(2) .تسا » هدروآ  هیواعم » رب  شیرح  رتخد 

« هّللا باب  تنأ  و  (» 17)

: دیوگ هک  تسا  یخلب  يزودنق  ثیدح  نیا  نایوار  زا 

وت یلع  ای  دومرف : هک  هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  شناکاین  زا  شردـپ  زا  اضّرلا  یلع  زا  مداخ  رـسای  زا  و  » 
نیرتهب ناـنمؤمریما ، ناناملـسم ، ماـما  یلعأ ، لـثم  میقتـسم ، هار  میظع ، ربخ  دـنوادخ ، يوس  هب  هار  دـنوادخ ، باـب  دـنوادخ ، تّجح 

بزح نم  بزح  نم ، بزح  وت  بزح  یتـسه ، ربـکا  قیّدـص  مظعا و  قوراـف  وت  یلع ! يا  .یـشاب  یم  نایوگتـسار  دّیـس  نانیـشناج و 
دییأت ار  ثیدح  نیا  هدمآ ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  يا  هبطخ  رد  هچ  نآ  (3) .تسا » ناطیش  بزح  تنانمـشد ، بزح  دنوادخ و 

نینمؤملاریما تفگ : هک  هدـش  لقن  قداـص  رفعج  زا  ریـصبوبا  زا  بقاـنم  رد  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  نآ  يزودـنق  هک  دـنک  یم 
نما هاگیاج  ناوتان و  ره  هانپ  هویب ، نانز  رسمه  ناگراچیب ، نامیتی و  ردپ  يدتهم ، يداه ، نم  : » تفگ شا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

دـنوادخ و مشچ  و  ییاسراپ ، هملک ي  و  راوتـسا ، زیوآ  تسد  دـنوادخ ، مکحم  نامـسیر  تشهب ، هب  نانمؤم  هدـنامرف ي  ناـسرت ، ره 
ای سفن  لوقت  نأ  : » دیامرف یم  شا  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  هک  متـسه  هّللا  بنج  نم  متـسه و  ادخ  يوگ  تسار  نابز  و  دنوادخ ، باب 

یترسح
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.متسه هّطح  باب  نم  و  متـسه ، ترفغم  تمحر و  هب  شناگدنب  رب  دنوادخ  هدوشگ ي  تسد  نم  (1)و  هّللا » بنج  یف  تطّرف  ام  یلع 
شناگدیرفآ رب  وا  تّجح  شنیمز و  رد  شربمایپ  نیشناج  نم  نوچ  تسا ، هتخانـش  ار  شراگدرورپ  تخانـش  ارم  قح  ارم و  سک  ره 

نخـس ار : نآ  دنک  یم  دـییأت  (2)و  .شربماـیپ » دـنوادخ و  زا  هدـنادرگ  يور  زج  دـنک ، یمن  راـکنا  یـسک  ار  بلطم  نیا  .مشاـب  یم 
: تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  زین  ار  نآ  يزودنق  هک  .میتسه » دنوادخ  باوبا  ام  : » نیدباعلا نیز  نامیالوم 

دنوادخ يارب  تسین و  یباجح  چیه  شتّجح  دنوادخ و  نایم  : » تفگ هک  هدش  لقن  نیسحلا  نب  یلع  زا  یلامث  تباث  زا  بقانم  رد  و  » 
هیاپ ام  میشاب و  یم  وا  یحو  نارّـسفم  دنوادخ و  هنیجنگ ي  میقتـسم و  هار  ام  میتسه ، دنوادخ  باوبا  ام  تسین ، شتّجح  نودب  يزار 

(3) .میتسه » شزار  هاگیاج  شدیحوت و  ياه 

« هنیدملا باب  انأ  (» 18)

: دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  هک  هدومرف  شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  ار  بلطم  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 

هحلط نبا  نیّدلا  لامک   - 1

.مینک یم  لقن  ار  نآ  زا  یشخب  هک  تسا  ینالوط  يا  هبطخ  نآ  و  هحلط ، نبا  زا  یخلب  يزودنق   - 2

: تفگ مالسلا  هیلع  وا 

هدـنامرف ي لیئاکیم ، ّیفـص  لیئاربج ، لـیلخ  ناگدـننک ، حـیبست  سینا  اـه ، نامـسآ  ياـمن  هار  اـهرون ، تخرد  اـهزار ، زار  نآ  منم  »
رون اهربا ، راد  ناراب  ربا  رومعملا ، تیب  یکیرات ، رد  امنهار  حاولا ، هدنراد ي  هگن  خاک ، ِتخت  كالفا ، لدنمـس  هدنرپ ي  ناهاشداپ ،

، لیجنا رّـسفم  لیوأت ، هدـننک ي  لیوأت  اه ، تقیقح  قّقحم  ناگدـیرفآ ، ددـسم  اه ، تّجح  تّجح  اه ، سوناـیقا  یتشک  اـه ، یکیراـت 
نایبت ءاسک ، رفن  نیمجنپ 
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، فارعا نادرم  اه ، نامیپ  یگتسب  مه  تفلا و  نانز ،

رایـسب لیجنا ، يایلیا  لیلج ، هدـیزگرب ي  روفغ ، باجح  روبز ، يایروا  ناربمایپ ، ثراو  ءایلوا ، ّیلو  میلک ، یعفا  میهاربا ، زار  نآ  منم 
، ناراکزیهرپ ماما  نید ، گرزب  اه ، شتآ  هدـننکرود ي  تشهب ، هدـننک ي  میـسقت  رثوک ، یقاـس  رـشحم ، ماـما  راد ، مچرپ  دـنمناوت ،

.نارفاک نک  هشیر  نایوجددم ، راکددم  ربمایپ ، ثراو 

هدـننک ي ناـیب  تاـنّیب ، رّـسفم  هنیدـم ، باـب  اـهب ، نارگ  رهوـگ  بازحا ، هدـننک  قّرفتم  رد ، هدـننک  راـکوکین ، هّمئا ي  ردـپ  نآ  مـنم 
هوک اه ، فدص  دیراورم  میقتـسم ، طارـص  میظع ، أبن  یتأ ، له  هدش ي  حدـم  یتم ، لاؤس  اه ، یکیرات  غارچ  ملق ، نون و  تالکـشم ،
زات هّکی  اه ، حبـش  حور  اه ، حور  رون  اه ، لد  غارچ  اه ، بیغ  دـیلک  ـالاو ، رایـسب  ملع  راوتـسا ، هوک  فورظ ، رون  فورح ، زار  فاـق ،

، هدیشک ماین  زا  ریشمش  راصنا ، يرای  رو ، هلمح 

ياراد اه ، ُتب  هدننکش ي  مالـسا ، دومع  لوتب ، رهوش  لوسر ، ردارب  نایب ، هیاپ ي  نآرق ، هدننک ي  عمج  هدش ، هتـشک  دیهـش  نآ  منم 
، ناینیـشیپ رابخا  رب  هاگآ  تّوبن ، رارـسا  هنیجنگ ي  تّوتف ، نابحاص  ماما  ناراگتـسر ، ماما  نانمؤم ، نیرتراـکوکین  نج ، لـتاق  شوگ ،

(1) ...ناگدنیآ ».  عیاقو  زا  هدنهدربخ 

« ّیلع وأ  انأاّلإ  يّدؤی  یّنم و ال  ٌّیلع  (» 19)

صئاصخ اه و  تبقنم  ياه  ثیدـح  نیرتروهـشم  زا  .تسا و  هدروآ  .ملعلا » هنیدـم  اـنأ  : » ثیدـح دـییأت  رد  ار  ثیدـح  نیا  يواـخس 
، دنا هدرک  لقن  تیاور و  ار  نآ  فلتخم  ياه  نرق  رد  نادنمـشناد  ناظفاح و  نایاوشیپ ، ناگرزب  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: هلمج زا 

.هبیشوبا نب  هّللادبع  رکبوبا   - 1

.هبیشوبا نب  نامثع  نسحلاوبا   - 2

.لبنح نب  دمحا  هّللادبعوبا   - 3

.ینیوزق هجام ي  نبدّمحم  هّللادبعوبا   - 4

.يذمرت یسیعوبا   - 5
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.مصاعوبا نبا  رکبوبا   - 6

.یئاسن نامحّرلادبعوبا   - 7

.يوغب مساقلاوبا   - 8

.يدادغب عناق  نب  نیسحلاوبا   - 9

.یناربط مساقلاوبا   - 10
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ار اه  نآ  زا  یـضعب  اّما  ...دـشک  یم  ازارد  هب  رایـسب  نخـس  میروایب  شدانـسا  نتم و  اب  ار  دارفا  نیا  ياه  تیاور  مامت  میهاوخب  رگا  و 
هب دوب  لیـصفت  ناهاوخ  سک  ره  ات  میروآ  یم  ار  اه  نآ  كرادم  زا  يدادعت  مینک و  یم  هراشا  رگید  یـضعب  هب  میوش و  یم  رّکذتم 

: مییوگ سپ  ...دیامن  هعجارم  اه  نآ 

مدآ نب  ییحی  زا  هداـنج  نب  یـشبح  زا  قاحـساوبا ، زا  لیئارـسا ، زا  ریکبوـبا ، نبا  مدآ و  نب  ییحی  درک  ثیدـح  ار  اـم  : » تفگ دـمحا 
وا زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : تفگ  دوب  هدـید  ار  عادولاهّجح  زور  هک  یلولس 
زا قاحـساوبا ، زا  کیرـش ، زا  رماع ، نبدوسا  درک  ثیدـح  ار  اـم  » (1) .یلع » اـی  نم  زج  دـنک  یمن  ادا  یـسک  نـم  فرط  زا  متـسه و 
زا متـسه و  وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دومرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  هدانج  نب  یـشبح 

« .یلع ای  نم  زج  دنک  یمن  ادا  یسک  نم  فرط 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ : هک  یلولس  هدانج  نب  یشبح  زا  قاحساوبا ، زا  کیرش ، زا  مدآ ، نب  ییحی  درک  ثیدح  ار  ام 
هب تفگ : کیرش  .یلع » ای  نم  زج  دنک  یمن  ادا  یسک  نم  فرط  زا  و  متسه ، وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دومرف یم  ملس  هلآ و  و 

« .متسین ظفح  ار  نآ  هک  اج  نالف  نالف و  رد  تفگ : يدینش ؟ ناشیا  زا  تدوخ  وت  متفگ : قاحساوبا 
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هک تفگ  دوب ، هدـید  ار  عادولا  هّجح  هک  یلولـس ، هدانج ي  نب  یـشبح  زا  قاحـساوبا ، زا  لیئارـسا ، زا  دـمحاوبا ، درک  ثیدـح  ار  اـم 
ای نم  زج  دنک  یمن  ادا  یـسک  نم  فرط  زا  و  متـسه ، وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
زا هس  ره  یـسوم ، نب  لیعامـسا  دیعـس و  نبدیوس  هبیـشوبا و  نبرکبوبا  ار  ام  درک  ثیدح  : » دـیوگ ینیوزق  هجام ي  نبا  (1)و  .یلع »
نب یـشبح  زا  قاحـساوبا ، زا  کیرـش ، زا  یـسوم ، نب  لیعامـسا  درک  ثیدح  ار  ام  : » دیوگ يذـمرت  (2)و  ...قاحـساوبا » زا  کیرش ،

یمن ادا  یسک  نم  فرط  زا  و  متسه ، وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدانج 
« .یلع ای  نم  زج  دنک 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  شیامرف  رکذ  : » دیوگ یئاسن  نامحّرلادبعوبا  (3)و  .تسا » حیحص  بیرغ ، نسح ، یثیدح  نیا 
: یلع ای  نم  زج  دنک  یمن  ادا  یسک  : 

یلص ادخ  لوسر  تفگ : هک  یلولس  هدانج  نب  یشبح  زا  قاحساوبا ، زا  لیعامسا ، مدآ ] نب  ییحی  زا [  نامیلس  نبدمحا  داد  ربخ  ار  ام 
يوون (4)و  .یلع » اـی  نم  زج  دـنک  یمن  ادا  یـسک  نم  فرط  زا  متـسه ، وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

: تفگ هک  هدش  لقن  یباحص  هدانج ي  نب  یشبح  زا  : » دیوگ

ای نم  زج  دنک  یمن  ادا  یسک  نم  فرط  زا  و  متسه ، یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یثیدـح اه ، هخـسن  یـضعب  رد  .تسا  نسح  یثیدـح  دـیوگ : يذـمرت  .دـنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  هجاـم  نبا  یئاـسن و  يذـمرت و  .یلع 

و هتفگ : ملس »  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  زا  غیلبت  هب  وا  نتفای  صاصتخا  رکذ   » ناونع لیذ  يربط  ّبحم  (5)و  .تسا » حیحص 
زا يوغب ، مساقلاوبا  قیرط  زا  دیعس  نبدیوس  لاح  حرـش  رد  یبهذ  (6) .تسا » هدرک  لقن  ار  نآ  یفلـس  ظفاح  هدانج ...  نب  یـشبح  زا 

زا قاحساوبا 
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زج دنک  یمن  ادا  یسک  نم  فرط  زا  متسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دیوگ یقّتم  (1)و  .تسا » هدرک  تیاور  ار  نآ  یشبح 
نبا و  هجام ) نبا  یئاسن ، ، ) ه .تسا ن ، بیرغ  حیحـص  نسح  يذـمرت ) دنـسم ، رد  دـمحا  هبیـش ، یبا  نبا  ، ) ت مح ، ش ، .یلع » ای  نم 

: دیوگ یباصو  (2) یلولـس .» هدانج ي  نب  یـشبح  زا  روصنم ) نبدیعـس  یناربط ،  ) ص بط ، عناق  نبا  .يدرواب و  يوغب و  مصاعوبأ و 
نم زا  یلع  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  دوب  هدید  ار  عادولاهّجح  هک  هدانج  نب  یـشبح  زا  »

یئاسن و  شعماج ، رد  يذمرت  شدنسم ، رد  دمحا  ماما  .یلع ،» ای  نم  زج  دنک  یمن  ادا  یسک  نم  فرط  زا  متـسه و  وا  زا  نم  تسا و 
رد .دـنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  تایفلـسلا »  » رد هفلـس ، نبدّـمحم  نبدـمحا  رهاطوبا  ظفاح  و  ناـشدوخ ، ننـس  رد  هبیـشوبا  نب  ناـمثع  و 

: تسا هدمآ  وا  زا  يرگید  تیاور 

ای نم  زج  دنک  یمن  ادا  یسک  نم  فرط  زا  و  متسه ، یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
و هراـتخملا »  » رد ءایـض  و  ریبـکلا »  » رد یناربـط  و  مجعملا »  » رد يوـغب  ناـشدوخ و  ننـس  رد  ار  نآ  مصاـعوبا  نبا  هجاـم و  نبا  .یلع 

: هب دینک  هاگن  (3)و  .دنا » هدرک  لقن  ار  نآ  عناق ، نبا  يدرواب و 

،471 لوصألا 9 /  عماـج  ، 98 هنـسحلا /  دصاقملا  ، 83 هقرحملا /  قـعاوّصلا  ، 66 ریغـصلا 2 /  عماجلا  ، 243 حیباصملا 3 /  هاکـشم 
 / هّدوملا عیبانی  ، 155 نیبغاّرلا /  فاعسا  ، 276 بلاطلا /  هیافک  ، 58 نیطمسلا 1 /  دئارف  ، 222 یلزاغم /  نبا  بقانملا 
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.38 راربألا /  لزن  ، 16 ریغصلا 2 /  عماج  هیشاح ي  قیاقحلا -  زونک  180 و 281 ،

« .يوه مهابأ  نم  اجن و  مهاتأ  نم  مهب ، یلتبملا  بابلا  مُهَف  (» 20)

روهشم نایوار  زا  .دومرف و  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تلیـضف  رد  يا  هبطخ  رد  ار  هلمج  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 : تسا هدومن  تیاور  نینچ  ار  نآ  شدانسا  هب  هک  تسا  یناهفصا  میعنوبا  نآ ،

یلع و هک  یلاح  رد  دـندش ، دراو  ام  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  تفگ : هک  هدـش  لقن  هّللادـبع  نبرباـج  زا  » 
: دومرف دندناوخ و  نامیارب  يا  هبطخ  سپ  دندوب ، ناشیا  هارمه  نیسح  نسح و 

نانآ هب  ار  شّرـس  يراد  هگن  دیـشخب و  تفارـش  ار  نانآ  شیوخ  تمارک  هب  دـنوادخ  دنتـسه ، ناتربمایپ  هداوناخ ي  ناـنیا  مدرم ! يا  »
زا شیپ  دنــشاب ، یم  وا  تـّما  رب  ناـهاوگ  نـید و  هیاـپ ي  ناـنآ  سپ  داـهن ، تـعیدو  هـب  ناـنآ  هـب  ار  دوـخ  شناد  دوـمرف و  راذـگاو 

یـضار نانآ  زا  و  دندوب ، وا  شناد  رد  هدـیزگرب  وا و  شرع  ریز  رد  ییاه  هیاس  نانآ  هک  یماگنه  دومرف ، قلخ  ار  نانآ  شناگدـیرفآ 
هّمئا نانآ  سپ  دومرف ، ییامن  هار  شهار  رب  و  داد ، رارق  ناهیقف  نادنمـشناد و  شناگدنب  يارب  ار  نانآ  سپ  دیزگرب ، ار  ناشیا  دـش و 

نانمؤم يارب  نانآ  .تفای  دنویپ  اهنآ  هب  دیاب  هک  دنربمایپ  نادنواشیوخ  هنایم و  ناماما  هدننک و  توعد  ناهدنامرف  هدننک و  تیاده  ي 
یناسک يارب  تاجن  دنیوج و  هانپ  نانآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  هدنرادهگن  و  ناگدش ، تیاده  ناگدید  رون  و  راوتـسا ، دـنلب و  فهک 
ینمشد نانآ  اب  هک  سک  ره  دوش  كاله  درادب و  تسود  ار  نانآ  سک  ره  دوش  نامداش  دنک ، يرود  هانگ  زا  نانآ  هلیـسو ي  هب  هک 

نانآ هرابرد ي  هدننک  یهاتوک  و  تسا ، هتشگرب  نید  زا  نانآ  زا  هدننک  يرود  دیوج ، کّسمت  نانآ  هب  هک  یـسک  تسا  زوریپ  دنک و 
ره دنوش ، یم  هدومزآ  نآ  هب  مدرم  هک  دنتـسه  يرد  نآ  نانآ  سپ  دسر ، یم  ناشیا  هب  نانآ ، هب  هدـش  کیدزن  تسا و  دوبان  لطاب و 

یناسک يارب  دنتـسه  يا  هّطح  باب )  ) نانآ .درک  طوقـس  تسُج ، يرود  نانآ  زا  سک  ره  تفای و  تاجن  تفر ، ناـنآ  يوس  هب  سک 
نامرف هب  دنناوخ ، یمارف  دنوادخ  يوس  هب  .دشاب  نادان  نانآ  هب  تبسن  هک  یـسک  رب  دنتـسه  دنوادخ  تّجح  و  دنوش ، دراو  نآ  زا  هک 

نانآ يوس  هب  و  دندمآ ، دورف  نانآ  رب  تمحر  ناگتـشرف  دـش و  لزان  تلاسر  نانآ  نایم  رد  دـننک ، یم  يربهار  شتایآ  هب  لمع و  وا 
؛ دومرفن اطع  نایناهج  زا  سک  چیه  هب  هک  دیشخب  نانآ  هب  ییاهزیچ  ادخ  یهلا ، تمحر  لّضفت و  يور  زا  دش ، هداتـسرف  نیمألا  حور 

ندش دراو  ماگنه  یهار  مگ  هدنرب  نیب  زا  رون  نانآ  .دندجاو  هّللادمحب  دـندنمزاین ، نادـب  نید  رد  تیادـه  شناد و  زا  هچنآ  ره  سپ 
، تمحر نادناخ  شناد ، ندعم  تکربرپ ، تخرد  نآ  زا  هزیکاپ  ياه  هخاش  اه و  یکیرات 
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ناش هزیکاپ  تفرگرب و  نانآ  زا  ار  يدیلپ  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  دنـشاب و  یم  ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  لحم  تلاسر و  هاگیاج 
: دنک یم  دییأت  ار  تیاور  نیا  (1)و  .دومرف »

هدـیزگرب و هّمئا ي  هدـش و  هلـص  ِمِحَر  نانآ  : » دـیوگ هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نینمؤملاریما و  شیاتـس  رد  ساّبع  نبا  زا  یمـالک 
، درک طوقـس  تسج  يرود  نانآ  زا  یـسک  ره  تفای و  تاجن  دمآ  نانآ  يوس  هب  سک  ره  دنوش ، یم  هدومزآ  نآ  هب  مدرم  هک  يرَد 

.درک تیاور  ار  نآ  یمصاع  .دنک » كرت  ار  نانآ  هک  یناسک  رب  دنتسه  تّجح  دنتسه و  هّطح  باب  دوش ، دراو  نآ  زا  هک  یسک  يارب 
.میدروآ هنیفس » ثیدح   » دلج رد  ار  نآ  لماک  نتم   (2)

« .هّطح باب  لثم  مُکیف  یتیب  ُلهأ  لثم  (» 21)

هرهاط ترتع  ياه  تبقنم  رد  اه  ثیدح  نیرتروهشم  زا  تسا و  هدروآ  ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح دییأت  رد  زین  ار  ثیدح  نیا  يواخس 
: هلمج زا  دنا ، هدرک  لقن  تیاور و  ار  نآ  ناثّدحم  ناظفاح و  روهشم و  نایاوشیپ  زا  يدایز  دادعت  .دشاب  یم 

.راّزب قلاخلادبع  نبدمحا  رکبوبا   - 1

.یلصوم یلع  نبدمحا  یلعیوبا   - 2

.یناربط دمحا  نب  نامیلس  مساقلاوبا   - 3

.يروباشین مکاح  هّللادبعوبا   - 4

.یناهفصا هّللادبع  نبدمحا  میعنوبا   - 5

.یملید هیوریش ي  عاجشوبا   - 6

.یمصاع دّمحموبا   - 7

.يذبانج زیزعلادبع  دّمحموبا   - 8

.یئومح عماجملاوبا  نیّدلاردص   - 9

.ینادمه یلع  دّیس   - 10

.يواخس نیّدلا  سمش   - 11

.یطویس نیّدلا  لالج   - 12
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.يدوهمس نیّدلارون   - 13

.یّکم یمتیه  رجح  نبا   - 14

.يدنه یقّتم  یلع   - 15

.يولهد هّللا  ّیلو  هاش   - 16

.يزودنق نامیلس  خیش   - 17

.نالحد ینیز  دمحا   - 18

، هدرک هدنـسب  اه  نآ  نیرت  مهم  رکذ  هب  اذل  میا ، هدـش  جراخ  دوخ  دوصقم  زا  میروایب  ار  دارفا  نیا  ياه  تیاور  مامت  میهاوخب  رگا  و 
: مییوگ

لیعامـسا نبدّـمحم  زا  یـسیطارق ، میهاربا  نب  ساـّبع  زا  دادـغب ، رد  دـهاز  ِنادـمح  نبرفعج  نبدـمحا  داد  ربـخ  ارم  : » تـفگ مکاـح 
هب ار  هبعک  ِرد  هک  یلاـح  رد  تفگ - : یم  رذوـبا  مدینـش  تفگ : هک  یناـنک  شنح  زا  قاحـساوبا ، زا  حـلاص  نب  لـضفم  زا  یـسمحا ،

مدینش .مرذوبا  نم  هک  دنادب  دسانش ، یمن  ارم  سک  ره  و  تسا ، هتخانش  هک  منامه  نم  دسانش ، یم  ارم  یـسک  ره  دوب : هتفرگ  تسد 
سک ره  دشاب ، یم  شموق  نایم  رد  حون  یتشک  لاثم  امش  نایم  رد  نم  تیب  لها  لاثم  : » دومرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

میعنوبا (1) .دنـشاب » یم  لیئارـسا  ینب  يارب  هّطح  دـننام  نانآ  دـش و  قرغ  داـتفا ، بقع  نآ  زا  سک  ره  تفاـی و  تاـجن  دـش  شراوس 
.تسا هدرک  تیاور  رذوبا  يردخ و  دیعسوبا  زا  نیرهّطملا » هبقنم   » شباتک رد  ار  ثیدح  نیا  یناهفصا 

نینچ مه  (2) و  نینمؤملاریما » بقانم  یف  نیعبّسلا   » شباتک رد  سودرفلا »  » هدنسیون ي یملید  زا  ار  ثیدح  نیا  ینادمه  یلع  دّیس  و 
.تسا هدرک  تیاور  سودرفلا » هضور   » شباتک رد 

: تسا هدرک  لقن  ظفل  نیا  اب  رذوبا  زا  لیفطوبا ، ثیدح  زاار  ثیدـح  مه  یلعیوبا  : » دـیوگ مکاح  زا  ثیدـح  تیاور  زا  سپ  يواخس 
زاب نآ  زا  سک  ره  تفای و  تاجن  دش  راوس  نآ  رب  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  لاثم  امش  نایم  رد  نم  هداوناخ ي  لاثم  »
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زا .تسا و  هدرک  لقن  نینچ  نیا  رذوبا ، زا  ّبیـسم  نبدیعـس  قیرط  زا  راّزب  .تسا  هّطح  باب  دننام  نم  هداوناخ ي  .تشگ و  قرغ  دنام 
امش نایم  رد  نم  تیب  لها  لاثم  دومرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  يردخ  دیعـسوبا 

رد نم  تیب  لها  لاثم  تشگ و  قرغ  دنام ، زاب  نآ  زا  سک  ره  تفای و  تاجن  دش  شراوس  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  لاثم  دـننامه 
.تسا لیئارسا  ینب  رد  هّطح  باب  دننام  امش  نایم 

تیاور زا  سپ  يدوهمس  (1) .تسا » هدرک  تیاور  ار  نآ  طسوألا »  » و ریغـصلا »  » رد یناربط  .دش  هدـیزرمآ  دـش  دراو  نآ  زا  سک  ره 
...تسا (2)و هدرک  لقن  ار  نآ  هّیوبنلا » هرتعلا  ملاعم   » رد رـضخا  نبزیزعلادـبع  دّـمحموبا  ظفاح  دـیوگ : ناظفاح  يدادـعت  زا  ثیدـح 
282 و نیبملا 2 /  حتفلا  ، 527 هّدوملا / عیبانی  ، 85 لاّمعلازنک 13 /  ، 140 هقّرحملا / قعاوّصلا  ، 242 نیطمسلا 2 /  دئارف  هب : دینک  هاگن 

.رگید ياه  باتک 

: دنک یم  دییأت  ار  نآ  و 

 : مالسلا مهیلع  ترتع  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایب 

نیذَّلا اَهُّیأ  ای   » ریـسفت رد  : » تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  يزودنق  هک  دنتـسه » ملّـسلا  باب  نانآ  تسا و  هّطح  باب  نانآ  لاثم  «و 
زا شردپ ، زا  قداص ، رفعج  زا  هقدـص ، نبهدعـسم  زا  بقانملا : رد   (3) ناطیّـشلا » تاوطخ  اوعبّتت  هفاک و ال  ملّـسلا  یف  اولخدأ  اونمآ 

دمآ و نیمز  هب  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  یـشناد  دیـشاب ! هاگآ  تفگ : هک  مالـسلا  مهیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  نیـسح ، زا  شّدـج 
اجک و  دیور : یم  تریح  نآ  هب  اجک  سپ  تسا ، نییبّنلا  متاخ  ترتع  رد  دندوب ، اراد  نییبّنلا  متاخ  ات  ناربمایپ  هک  ییاه  تلیـضف  مامت 
لوق رد  .دنشاب » یم  ملّسلا  باب  نانآ  تسا و  هّطح  باب  نانآ  لاثم  دنشاب و  یم  فهک  باحـصا  دننام  امـش  نایم  رد  نانآ  دیور ؟ یم 

یگمه دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناطیـشلا [ » تاوطخ  اوعبّتت  هّفاک و ال  ملّـسلا  یف  اولخدأ  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای  : » لاعتم دـنوادخ 
[ .دینکن يوریپ  ناطیش  ياه  ماگ  زا  دیوش و  ملس  دراو 
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« .یتّمُأ یف  ملعلا  باوبأ  مُه  و  (» 22)

: دنشاب یم  نآ  نایوار  زا  .دومرف و  مالسلا  مهیلع  دوخ  تیب  لها  فیصوت  رد  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ادـخ لوسر  تفگ : هک  تسا  هدـمآ  يراصنا  هّللادـبع  نبرباج  زا  یّکم  ریبزلاوبا  زا  دانـسا  اب  بقانملا  رد  : » دـیوگ هک  یخلب  يزودـنق 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: متشاد هضرع  سپ  .داتسرف  ورف  نم  رب  ار  اه  باتک  رورس  داد و  رارق  ربمایپ  دومرف و  باختنا  دیزگرب و  ارم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  »
یهد رارق  يریزو  ار  نوراه  شردارب  هک  درک  اضاقت  وت  زا  سپ  يداتـسرف ، نوعرف  يوس  هب  ار  یـسوم  وت  نم ! رورـس  مراـگدرورپ و 

.دریگ رارق  قیدصت  دروم  شنخس  وا  هلیسو ي  هب  دنک و  مکحم  وا  هب  ار  شیوزاب  هک 

سپ ییامن ، مکحم  ار  میوزاب  وا  هب  هک  یهد  رارق  میارب  يریزو  ما  هداوناـخ  زا  هک  منک  یم  اـضاقت  وت  زا  میـالوم ! رورـس و  يا  نم  و 
یـسک نیتـسخن  وا  هک  ناـشوپب  وا  رب  ار  شنمـشد  رب  تـبیه  و  هد ، رارق  شبلق  رد  ار  تعاجـش  و  هد ، رارق  ردارب  ریزو و  مـیارب  ار  یلع 

مراگدرورپ زا  ار  نآ  نم  هتسناد و  هناگی  ار  دنوادخ  نم  اب  هک  تسا  یسک  نیلّوا  و  دومن ، قیدصت  ارم  دروآ و  نامیا  نم  هب  هک  تسا 
شتعاطا رد  گرم  تداعـس و  وا  هب  ندش  قحلم  تسا ، نانیـشناج  رورـس  وا  .دومرف و  اطع  نم  هب  ار  نآ  سپ  .مدرک  اضاقت  ّلج  ّزع و 

نارورس وا  رـسپ  ود  تسا و  نم  رتخد  يربک  هقیدص ي  شرـسمه  تسا و  نم  مان  هب  هتـسویپ  تاروت  رد  شمان  .دشاب و  یم  تداهش 
یم شناگدنب  رب  دنوادخ  ياه  تّجح  ناربمایپ  زا  سپ  نانآ  زا  دعب  هّمئا ي  ود و  نآ  وا و  و  دنتسه ، نم  رـسپ  ود  تشهب  لها  ناناوج 
هار هب  دـنک ، ادـتقا  نانآ  هب  سک  ره  و  دـبای ، تاجن  دـیامن  يوریپ  ناـنآ  زا  سک  ره  .دنتـسه  متّما  رد  شناد  ياـهرَد  ناـنآ  دنـشاب و 

ار بلطم  نـیا  زین  .دیامن (1)و  تشهب  دراو  ار  وا  هکنیا  زج  دـشخب  یمن  يا  هدـنب  هب  ار  نانآ  ّتبحم  دـنوادخ  .دوش  تیادـه  میقتـسم 
: دنک یم  دییأت 

نانزاخ و باحصا و  راعش و  ام  : » هک يا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف 
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« .دنوش یمن  اه  هناخ  دراو  اهرد  زا  زج  میتسه و  باوبا 

.تسا (1) هدرک  تیاور  زین  يزودنق  ار  نیا 
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ملعلا هنیدم  ثیدح  دنس  قحلم 

هراشا

یماـمت رب  دـنوادخ  تنعل  شکاـپ و  نادـناخ  دّـمحم و  نامرورـسرب  مالـسو  دوردو  تسا  ناـیناهجراگدرورپ  دـنوادخ  ِنآزا  ساـپس 
: دعب ناگدنیآ و  ناینیشیپ و  زا  ناشنانمشد 

انأ  » ثیدح توافتم  ياه  نرق  رد  هک  تسا  ّتنس  لها  هتسجرب ي  نادنمشناد  ناظفاح و  گرزب و  نایاوشیپ  زارگید  یهورگ  مان  نیا 
ما و هدرک  جارختـسا  تصرف  ردق  هب  دوخ و  ناوت  هزادنا ي  هب  اه  كردم  ای  اهدانـسا  زا  ار  اه  نآ  .دـنا  هدرک  تیاور  ار  ملعلا » هنیدـم 

.تسا لاعتم  دنوادخ  زا  قیفوت  .مروآ و  یم  يدنمدوس  يریگ و  هرهب  شیازفا  يارب 

يزاغ نامیلس  نبدوواد  تیاور   - 1

هراشا

مالسلا امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  ترضح  نامرورس  زا  تیاور  لقن  هب  هک  دشاب  یم  نیوزق  رد  ثیدح  گرزب  ناداتـسا  زا  وا 
.تسا هتفای  ترهش 

.تسا (1) هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  وا  قیرط  زا  ار  فیرش  ثیدح  نآ  راّجنلا ، نبا  ظفاح 

شلاح حرش 

ترهـش اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  زا  تیاور  هب  هک  تسا  يداتـسا  ینیوزق  دمحاوبا  يزاغ ، فسوی  نب  نامیلـس  نبدوواد  : » دیوگ یعفار 
یلع هک  دوش  یم  هتفگ  هتفای و 

ص:373

.دینک هعجارم  باتک  نیمه  رد  راّجنلا » نبا   » تیاور هب  ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 467 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_373_1
http://www.ghaemiyeh.com


( ترضح نآ  ياه  تیاور  زا   ) يا هخسن  .دوب و  هدش  ناهنپ  وا  لزنم  رد  نیوزق  رد  شفّقوت  تّدم  رد  مالسلا )  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  )
(1) .نارگید » هیورهم و  نب  دّمحم  نب  ّیلع  دّمحم و  نب  قاحسا  دننام  دننک ، یم  لقن  دوواد  زا  ار  نآ  نیوزق  مدرم  هک  دراد  ار 

انیبان هیواعموبأ ي  تیاور   - 2

هراشا

رد .تسا  لاس 195  ياّفوتم  انیبان  ِیمیمت  مزاخ  نبدّمحم  هیواعموبا  ملعلا ، » هنیدـم  انأ   » ثیدـح نایوار  نیرتگرزب  نیرتروهـشم و  زا 
هدیشوپ شهوژپ  لها  رب  هک  تسا  هدمآ  شمان  ساّبع  نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعأ  زا  ثیدح  نیا  تیاور  رد  موق ، ياهدانسا  زا  يرایسب 

.تسین

شلاح حرش 

ار وا  شیاتس  ياه  هنومن  سپس  .دنا » هدرک  تیاور  وا  زا  ...برح  نبریهز  همثیخوبا  نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نبدمحا  : » بیطخ  - 1
و تسا ، هقث  : » رجح نـبا   - 3(3) ...تسا » هفوک  ثّدـحم  تبث و  ِظفاح  هیواـعموبا  : » یبهذ .تسا (2)2 -  هتـسناد  هـقث  ار  وا  هدروآ و 

هتسناد هقث  ار  وا  ینطقراد  یئاسن و  یلجع و  نیعم و  نبا  : » یطویـس  - 4(4) ...تسا » شمعأ  ياه  ثیدح  هب  تبـسن  مدرم  نیرتظفاح 
(5) .دنا »

دیبعوبأ تیاور   - 3

هراشا

هک هنوگ  نآ   ) .تسا هدرک  تیاور  ناّبح  نبا  زا  انیبان  هیواعموبأ  زا  ار  ثیدح  .دـشاب  یم  لاس 224  ياّفوتم  يدادغب  ماّلس  نب  مساق  وا 
(6) .تسا ) هدمآ  یلعلا  کلملا  حتف  رد 

ص:374

.3 3  / نیوزقب ملعلا  لها  رکذب  نیودتلا  ( . 1 - 1
.242 5  / دادغب خیرات  ( . 2 - 2

.294 1  / ظاّفحلاهرکذت ( . 3 - 3
.157 2  / بیذهّتلا بیرقت  ( . 4 - 4

.122 ظاّفحلا / تاقبط  ( . 5 - 5
.44 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 6 - 6
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شلاح حرش 

.تسا هدروآ  وا  زا  یلّصفم  رایسب  لاح  حرش  بیطخ ،  - 1

نب قاحـسا  نخـس  سپـس  .تسا » ییاه  باتک  ياراد  هیقف ، سانـش ، نابز  يدادـغب  مالـس  نب  مساق  ایرد ، دـهتجم ، ماما ، : » یبهذ  - 2
: هک تسا  هدرک  تیاکح  ار  هیوهار 

دیبـعوبا میدـنمزاین و  دـیبعوبأ  هب  اـم  : » ار وا  هتفگ  نیا  و  .تسا » رت  هیقف  رتاـناد و  نم  زا  دـیبعوبأ  دراد ، یم  تسود  ار  قح  دـنوادخ  »
هک ار  نیعم  نب  ییحی  نخـس  و  .دـبای » یم  شیازفا  شریخ  زور  ره  تسا و  داتـسا  دـیبعوبأ  : » ار دـمحا  نخـس  و  .درادـن » ام  هب  يزاین 

نومأم هقث و  : » تسا نینچ  دووادوبأ  نخس  و  .دوش » هدیـسرپ  مدرم  لاوحا  زا  دیاب  دیبعوبأ   : » تفگ دش  لاؤس  وا  زا  شا  هرابرد  یتقو 
: دیوگ یبهذ  سپس  .تسا »

اما دوب ، نآ  ياه  ّتلع  ثیدـح و  ظفاح  وا  دـبای ، یم  ظفح  شناد و  رد  ار  وا  هاگیاج  دـنکفا ، رظن  دـیبعوبأ  ياه  باتک  هب  سک  ره  »
مه یباتک  دوب و  ربهر  اوشیپ و  اه  تئارق  رد  دمآرـس و  تغل  رد  تسناد ، یم  ار  اه  فالتخا  هقف و  دوب ، طّسوتم  ثیدـحلا  تفرعم  رد 

ینانخس ینالقسع : رجح  نبا   - 3(1) .تشذگ » رد  هّکم  رد  لاس 224  هب  دوب ، راد  هدهع  ار  روغث  تواضق  یتّدم  دراد ، هنیمز  نیا  رد 
،354 ءابدألا 16 /  مجعم  ، 549 فراعملا /  ، 355 تاقبطلا 7 /  ياه  باتک  رد  شلاـح  حرـش  نینچ  مه  .تسا (2) هتفگ  شا  هراـبرد 

.تسا هدمآ  يرگید  ياه  باتک  241 و  هرهازلا 2 /  موجنلا  ، 60 4  / نایعألا تایفو 

يدیف تیاور   - 4

هراشا

مکاح تیاور  قیرط  رد  وا  تسا و  هدرک  تیاور  وا  زا  ار  ثیدـح  نیعم  نب  ییحی  تسا ، لاس 236  ياّفوتم  فاّلع  رفعج  نبدّمحم  وا 
.دراد رارق 

ص:375

.417 2  / ظاّفحلا هرکذت  ( . 1 - 1
.315 8  / بیذهّتلا بیذهت  ( . 2 - 2
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شلاح حرش 

.وا دننام  عیکو و  زا  فاّلع ، يدیف  رفعج  نبدّمحم  خ ، : » یبهذ  - 1

« هبهلا  » باب رد  يراـخب  ...رفعج  نبدّـمحم  خ ، : » رجح نبا   - 2(1) .تشذـگرد » یـس  لاس  زا  دـعب  تسا ، هدرک  لقن  وا  زا  يراخب  و 
رخآلا يدامج  لّوا  هبنش  جنپ  زور  دیوگ : مساقلاوبا  .تسا  هدربمان  اه  هقث  رد  ار  وا  ناّبح  نبا  ...تسا  هدرک  تیاور  وا  زا  ثیدح  کی 

(2) ...تشذگرد » لاس 236 

شادخ نبا  تیاور   - 5

هراشا

حتف  » رد هک  روـط  ناـمه  هدرک  تیاور  اـنیبان  هیواـعموبا ي  زا  ار  ثیدـح  .تسا  لاس 250  ياّفوتم  یناقلاط ، شادـخ  نبدّـمحموبا  وا 
.تسا (3) هدمآ  کلملا »

شلاح حرش 

نیعم و نبا  زا  ار  شندوب  هقث  سپـس  .دناوخ » ثیدح  دـش و  نکاس  دادـغب  رد  یناقلاط ، دّـمحموبا  شادـخ ، نبدومحم  : » بیطخ  - 1
: یبهذ .تشذگرد (4)2 -  لاس 250  رد  هک  تسا  هدرک  لـقن  يراـخب  زا  تسا و  هدروآ  ظـفاح  ِيدزأ  نیـسح  نبدّـمحم  حـتفلاوبا 

.دنا هدرک  تیاور  وا  زا  یبرح  میهاربا  هجام و  نبا  یلع و  دنسم  رد  یئاسن  يذمرت ، : » رجح نبا   - 3(5) .تسا » هقث  ظفاح ، ماما ، »

.تسا هقث  وا  دیوگ : نیعم  نبا  زا  لقن  هب  زرحم  نبا 

.تسا هقث  یتسار و  لها  زا  دیوگ : يدزأ  حتفلاوبا 

.تسا هدروآ  اه  هقث  رد  ار  وا  ناّبح  نبا 

(6) .تسا » هقث  وا  دیوگ : هملسم 

ص:376

.28 3  / فشاکلا ( . 1 - 1
.95 9  / بیذهتلا بیذهت  ( . 2 - 2
.43 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 3 - 3

.90 13  / دادغب خیرات  ( . 4 - 4
.179 12  / ءالبنلا مالعأ  ریس  ( . 5 - 5

.62 10  / بیذهّتلا بیذهت  ( . 6 - 6
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یبرح قاحسا  تیاور   - 6

هراشا

ظفاح .تسا (1) و  هدرک  تیاور  شخیرات  رد  وا  قیرط  زا  ار  ثیدح  بیطخ  ظفاح  .تسا و  يوره  تلصوبا  زا  ثیدح  نایوار  زا  وا 
.تسا (2) هدروآ  دنا ، هدرک  لقن  تلصوبا ، زا  هک  یناسک  هرمز  رد  ار  وا  تیاور  یبرغم 

شلاح حرش 

يدنا دون و  دص و  لاس  هب  یبرح  يدادغب  نومیم  نب  نسح  نب  قاحسا  بوقعیوبا  وگتـسار : رایـسب  ظفاح  ماما ، : » دیوگ یبهذ  ِظفاح 
دارفا یعیطق ، رکبوبا  فاوص ، نب  یلعوبأ  یعفاـش ، رکبوبا  داـیز ، نب  لهـسوبا  راّـجن ، رکبوـبا  دـّلخم ، نبدّـمحم  وا ، زا  .دـش و  دـّلوتم 

.دنا هدرک  لقن  ثیدح  يرایسب 

هک تسا  نآ  راوازس  تفگ : دش ، هدیسرپ  نسح  نب  قاحـسا  هرابرد ي  یبرح  میهاربا  زا  تفگ : ام  هب  یعفاش  رکبوبا  دیوگ : ینطقراد 
.تسا هقث  وا  دیوگ : لبنح  نبدمحا  نب  هّللادبع  .دنسرپب  ام  لاوحا  هرابرد ي  وا  زا 

مظتنملا 5 رد : شلاح  حرش  (3) .دوب » هتشذگ  دون  زا  شّنس  هک  یلاح  رد  تشذگرد ؛ لاّوش 284  رد  .دوب  املع  نارورس  زا  وا  میوگ :
.تسا هدمآ  زین  بهّذلا 2 186 / تارذش  409 و  یفاولا 8 /  174 ؛ / 

يرارض لیعامسا  نبدّمحم  تیاور   - 7

هراشا

: دیوگ یبرغم  ظفاح 

لیعامـسا نبدّـمحم  درک  ثیدـح  ار  اـم  تسا : هدرک  لـقن  نینچ  راـثآلا » بیذـهت   » رد ریرج  نبا  ار  لیعامـسا  نبدّـمحم  تیاور  اـّما  »
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعأ ، زا  هیواعموبا ، زا  يوره ، حلاص  نب  مالّـسلادبع  زا  يرارض ،

: دومرف ملس  هلآ و 

ص:377

.480 11  / دادغب خیرات  ( . 1 - 1
.24 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 2 - 2

.410 13  / ءالبنلا مالعأ  ریس  ( . 3 - 3
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« .دیایب نآ  دزن  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  رهش  سک  ره  .تسا  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  »

شلاح حرش 

: دیوگ رجح  نبا  ظفاح ،

هّللادیبع و  قاّزرلادبع ، و  دیبع ، نب  یلعی  و  بّدؤم ، دّمحم  نب  سنوی  زا  يزار ، حلاصوبا  يرئارـض  رارـضوبا  نب  لیعامـسا  نبدّـمحم  »
.تسا هدرک  تیاور  نارگید ، یبایرف و  میعنوبا و  و  يرقم ، دیزی  نب  هّللادبع  و  یسوم ، نب 

(1) و .يربط » ریرج  نبدّمحم  رفعجوبا  و  یبالود ، رشبوبا  تسوگ و  تسار  دیوگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  متاحوبا  هجام و  نبا  و 
(2) .تسوگتسار » دنا ، هدرک  تیاور  وا  زا  یهورگ  ریرج و  نبدّمحم  هدینش و  ثیدح  وا  هقبط  قاّزرلادبع و  زا  : » دیوگ یبهذ 

يرابنأ نامحّرلادبع  نب  مساق  تیاور   - 8

هراشا

، ظفاح .تسا (3)و  هدرک  تیاور  وا  زا  شدنس  اب  ار  ثیدح  يدادغب  بیطخ  ظفاح  .تسا و  يوره  تلـصوبا  زا  ثیدح  نایوار  زا  وا 
: دیوگ رجح  نبا 

، مدیـسرپ تسا ، هدرک  ثیدـح  نامیارب  تلـصوبا  هک  یثیدـح  هراـبرد ي  نیعم  نب  ییحی  زا  تفگ : يراـبنأ  نامحّرلادـبع  نب  مساـق  »
(5) ...تسا » هدرک  لقن  بیطخ  ار  يرابنأ  نامحّرلادبع  نب  مساق  تیاور  اّما  : » دیوگ یبرغم  ظفاح  (4) .تسا » حیحص  تفگ :

شلاح حرش 

: دیوگ وا  لاح  حرش  رد  رجح  نبا  ظفاح ،

زا تسا ؛ دایز  شّدج  مان  هک  دشاب  یم  يرابنا  نامحّرلادبع  نب  مساق  نایوار ، رد  »

ص:378

.دیرگنب  190 7  / لیدعتلا حرجلا و  هب  و  ، 60 9  / بیذهّتلا بیذهت  ( . 1 - 1
.21 3  / فشاکل ( 2 - 2

.437 12/ دادغب خیرات  ( . 3 - 3
.320 6  / بیذهّتلا بیذهت  ( . 4 - 4

.24 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 5 - 5
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(1) .دنا » هدرک  تیاور  وا  زا  وا  هقبط  كاّمس و  نبورمعوبا  تسا و  هدرک  تیاور  نارگید  یلیفن و  رفعجوبا 

دّربم تیاور   - 9

هراشا

.دشاب یم  لاس 286  ياّفوتم  يدزا ، دیزی  نبدّمحم  ساّبعلاوبا  وا ،

هللا یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : یثیدـح  رد  یلع  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  ًالـسرم  ار  ثیدـح 
(2) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و 

شلاح حرش 

وا .تسا  یبرع  ملع  ظـفاح  وحن و  لـها  داتـسا  دّربم »  » هب فورعم  یلاـمث ، سپـس  يدزا ، ساـّبعلاوبا  ...دـیزی  نبدّـمحم  : » بیطخ  - 1
، ّقثوم ناد ، نابز  حیـصف ، امیـس ، شوخ  ابیز ، هماّلع ، ماـما ، وا  : » یبهذ  - 2(3) ...دوب » نانیمطا  وا  هب  تیاور  رد  لـضاف و  يدنمـشناد 
، هقث سانـش ، نابز  غیلب ، حیـصف ، لضاف ، دنمـشناد ، وا  : » يدوواد  - 3(4) .تشذگرد » لاـس 286  .دـشاب  یم  فئارظ  رداون و  ياراد 

(5) .دوب » تیاور  رد  نانیمطا  دروم  يرابخا و 

غئاص هّللادبعوبا  تیاور   - 10

هراشا

زا مه  اب  يرّمعم  یلع  نب  یلع  نب  نسح  زا  وا و  زا  ار  ثیدح  یناربط  .تسا  هدرک  تیاور  تلصوبا  زا  ار  ثیدح  هک  تسا  یناسک  زا 
.تسا (6) هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعا  زا  هیواعموبا ، زا  تلصوبا ،

ص:379

.462 4  / نازیملا ناسل  ( . 1 - 1
.3 لضافلا / باتک  ( . 2 - 2

.380 3  / دادغب خیرات  ( . 3 - 3
.57 13  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 4 - 4

.267 2  / نیرّسفملا تاقبط  ( . 5 - 5
هرامش ي 11061.  65 11  / ریبکلا مجعملا  ( . 6 - 6
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.تسا (1) هدروآ  شباتک  رد  ار  نآ  مه  یبرغم  ِظفاح 

شلاح حرش 

: تسا هدروآ  نینچ  ار  وا  لاح  حرش  یبهذ ، ِظفاح 

.تیاور یگدرتسگ  مهف و  یتسار و  اب  هارمه  ...تسا  هدینش  غئاص ، یّکم  دیز  نب  ّیلع  نبدّمحم  هّللادبعوبا  هقث  ماما ، ثّدحم ، غئاص  »
.دنا هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  نالاّحر  زا  يدایز  هورگ  یناربط و  نامیلس  و  یهکاف ، دّمحم  وبا  دمحا و  نب  جلعد 

209 بهّذلا 2 /  تارذش  90 و  ربعلا 2 /  659 و  ظاّفحلا 2 /  هرکذت  رد  (2)و  .دشاب » یم  لاس 291  هدـعقیذ ي  رد  هّکم  رد  شتافو 
.تسا هدمآ  شلاح  حرش  زین 

صفح نبدمحا  تیاور   - 11

هراشا

زا ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح .تسا  یناجرج  يدع  نبا  ِداتـسا  .تسا  ای 294  لاس 293  ياّفوتم  یناجرج ، يدعـس  صفح  نبدمحا  وا ،
.تسا (3) هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعا ، زا  شدنس  اب  وا ،

شلاح حرش 

: دیوگ یمهس  ظفاح ،

هب یناجرج  يدعس  ناهام  نب  مجن  نب  متاح  نبرمع  نب  صفح  نبدمحا  دّمحموبا  »

ص:380

.23 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 1 - 1
.428 13  / هدش هصالخ  ءالبنلا ، مالعاریس  ( . 2 - 2

.44 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 3 - 3
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نامثع و رکبوبا و  هبیـشوبا ، رـسپ  ود  و  ریمن ، نب  هّللادبع  نب  دّمحم  دیعـس و  نبدیوس  دعج ، نب  یلع  زا : .دوش  یم  هتخانـش  نادمح » »
.تشذگرد ای 294  لاس 293  رد  .تسا  هدرک  تیاور  نارگید  مثکا و  نب  ییحی  و  نیعم ، نب  ییحی  لبنح و  نبدمحا 

(1) .دوب » لقاع  وگتسار و  رایسب  تخانش ، یم  ار  ثیدح  وا  تفگ : یم  یلیعامسا  رکبوبا  ماما  هک  مدینش 

هرزج دّمحم  نب  حلاص  تیاور   - 12

هراشا

.تسا هدرک  تیاور  يوره  تلصوبا  زا  ار  فیرش  ثیدح  هک  تسا  یناسک  زا 

دمحا نبدّـمحم  زا  ظـفاح ، دّـمحم  نبهزمح  بلاـطوبا  زا  .تسا  هدومن  تیاور  ار  نآ  دـیناسألارحب »  » شباـتک رد  يدنقرمـس  ِظـفاح 
لوسر زا  ساّبع ، نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعا ، زا  هیواعموبا ، زا  يوره ، تلصوبا  زا  دّمحم ، نب  حلاص  زا  یـسیبارک ، حلاصوبا  زا  ظاّفح ،

: دومرف هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

(2) .دیآ » یلع  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شرد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  »

شلاح حرش 

.دشاب یم  لاس 294  ياّفوتم  دّمحم  نب  حلاص  وا 

: دیوگ یبهذ 

، جاجح نب  ملـسم  .تسا  هرزج »  » هب بّقلم  يدادغب ، يدسا  یلعوبا  قرـشم  ثّدحم  تّجح ، گرزب ، ظفاح  ماما ، ...دّمحم  نب  حلاص  »
« ...تسا رتگرزب  وا  زا  يردق  ملسم  تسا و  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  حیحص ، هدنسیون ي 

.دوب يزاغ  ظفاح و  هقث ، وا  دیوگ : ینطقراد 

.مسانش یمن  ظفح  رد  ار  شدننام  ناسارخ  قارع و  رد  وا  نارود  رد  دیوگ : یسیردا  دیعسوبا  ظفاح ،

322؛ دادـغب 9 /  خـیرات  رد : تسا  هدـمآ  وا  لاح  حرـش  نینچ  مه  ...دوب (3)  حازم  ياراد  ِتبَث و  وگتـسار ، رایـسبوا  دـیوگ : بیطخ 
هرهازلا موجنلا  641 ؛ ظاّفحلا 2 /  هرکذت 

ص:381

.37 ناجرج / خیرات  ( . 1 - 1
.دینک هاگن  ار   22 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 2 - 2

.راصتخا هب   23 14  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 3 - 3
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.اه نآ  زا  ریغ  202 و  ریثک 11 /  نبا  خیرات  216 ؛ بهذلا 2 /  تارذش  161 ؛  / 3

يرمْعَم تیاور   - 13

هراشا

وا زا   (1) ریبکلا » مجعملا   » رد ار  ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح هک  دشاب  یم  یناربط  داتـسا  لاس 295 و  ياّفوتم  يرمعم  یلع  نب  نسح  وا 
.تسا هدرک  تیاور 

شلاح حرش 

: دیوگ يدادغب  بیطخ   - 1

شیاجنگُرپ ياه  فرظ  زا  ...درک  رفس  رصم  ماش و  هفوک ، هرصب ، هب  ثیدح  يارب  ظفاح ، ِيرمعم  یلعوبا  بیبش ، نب  ّیلع  نب  نسح  »
.دوب ظفاح  وگ و  تسار  رایسب  دیوگ : شا  هرابرد  ینطقراد  .دش  یم  فیصوت  ظفح  هب  تشگ و  یم  دای  وا  زا  مهف  رد  دوب ، شناد 

: دیوگ يزوج  نبا   - 2(2) ...تشذگرد » لاس 295 

وگ و تسار  رایـسب  دـیوگ : ینطقراد  دوب و  مهف  ظفح و  ياراد  وا  دوب ، شناد  شیاجنگُرپ  ياه  فرظ  زا  ...ظـفاح  يرمعم ، یلعوبا  »
: دیوگ یطویس   - 3(3) ...دوب » ینّابر  ییاوشیپ  نآ  فیلأت  يروآدرگ و  ثیدح و  رد  ...دوب و  ظفاح 

(4) ...یلعوبا » هتسجرب ، هماّلع  ظفاح ، يرمعم : »

ایطاز نبا  تیاور   - 14

هراشا

لاح حرـش  رد  يدـع ، نبا  ظـفاح  تیاور  دانـسا  هلـسلس ي  رد  وا  .تسا  لاس 306  ياـّفوتم  اـیطاز  نب  یـسیع  نب  قاحـسا  نب  ّیلع  وا 
تیاور و  يوما » هّللادبع  نب  نامثع  »

ص:382

.65 11  / ریبکلا مجعملا  ( . 1 - 1
.369 7  / دادغب خیرات  ( . 2 - 2

.78 6  / مظتنملا ( . 3 - 3
.290 ظاّفحلا / تاقبط  ( . 4 - 4
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.دراد رارق  بلاطلاهیافک »  » شباتک رد  یجنگ  ظفاح ،

شلاح حرش 

: دنا هدرک  تیاور  وا  زا  ...ایطاز  نب  یسیع  نب  قاحسا  نب  ّیلع  : » بیطخ  - 1

، یجخر دـماح  نب  یـسیع  یبـیبز ، میهاربا  نب  هّللادـبع  هّللاـب ، قـثاو  نبدّـمحم  نبزیزعلادـبع  یعفاـش ، رکبوـبا  كاّمـس ، نباورمعوـبا 
هدرک تیاور  وا  زا  ...ثّدـحم  : » یبـهذ  - 2(1) ...دوب » وگ  تسار  رایـسب  وا  .نارگید  يرکـس و  رمع  نب  ّیلع  تاـیز ، نبا  صفحوـبا 

: تسا هتفگ  یّنس و  نبارکبوبا  ...دنا و 

(2) .تشذگرد » لاس 306  یلوألا  يدامج  رد  .دش  انیبان  نایاپ  رد  .درادن  یلکشم 

ینانشا یمعثخ  تیاور   - 15

هراشا

رد و  شخیراـت »  » رد وا  زا  ار  ثیدـح  تـسا ، يدادـغب  بـیطخ  داتــسا.دشاب  یم  لاس 315  ياـّفوتم  نیـسحلا  نبدّـمحم  رفعجوبا  وا ،
.تسا هدرک  تیاور  هباشتملا » صیخلت  »

شلاح حرش 

: دیوگ ینطقراد  ...رفعجوبا  ثّدحم ، تّجح ، ماما ، یمعثخ ، : » یبهذ  - 2(3) .دوب » تّجح  هقث  وا  : » بیطخ  - 1

نومأم حلاص ، هقث ، یفوک ، ینانـشا  رمع  نب  صفح  نب  نیـسح  نبدّـمحم  رفعجوبا  : » یناعمـس  - 3(4) .تسا » نومأـم  هقث و  رفعجوبا 
(5) .تسا » لاس 315  شگرم  .دش  یم  اپرب  وا  هب  تّجح  ...تسا و  هدینش  تیاور  ینجاور  بوقعی  نبدابع  زا  .تسا 

ص:383

.349 11  / دادغب خیرات  ( . 1 - 1
.253 14  / ءالبنلا مالعاریس  ( . 2 - 2

.234 2  / دادغب خیرات  ( . 3 - 3
.529 14  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 4 - 4

.ینانشألا باسنألا / ( . 5 - 5
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یشرق ناورم  نبا  تیاور   - 16

هراشا

دشاب یم  یبالک  باهولادبع  داتسا  وا  .تسا  لاس 341  ياّفوتم  ، یقشمد یـشرق  ناورم  نب  کلملادبع  نب  نامحّرلادبع  نب  میهاربا  ، وا
.تسا هدش  تیاور  وا  زا  ثیدح  هک 

شلاح حرش 

لاّحر ثّدحم  یقـشمد ، یـشرق  ناورم  نب  کلملادبع  نب  نامحّرلادبع  نب  میهاربا  قاحـساوبا ، ماما ، ظفاح ، ناورم ؛ نبا  : » یبهذ  - 1
...دنا هدرک  تیاور  وا  زا  ...تسا 

، هقث ظـفاح ، ماـما ، ناورم ، نبا  : » یبـهذ  - 2(1) .تشذـگرد » لاـس 319  بـجر  رد  .نارگید  قاّرو و  دـیمح  یبـالک و  باهولادـبع 
(3) .ظفاح » ...یقشمد  يوما  : » يدفصلا  - 3(2) ...لاّحر »

قاّقد بّیطلاوبا  تیاور   - 17

هراشا

.تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ار  ثیدح  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  .تسا  لاس 319  ياّفوتم  دمّصلادبع ، نبدّمحم  وا 

شلاح حرش 

زا ...تسا  يوغب  دّمحم  نب  هّللادبع  هلاخرـسپ ي  وا  .دوش  یم  هتخانـش  يوغب »  » هب هک  قاّقد  ّبیطلاوبا  دمّـصلادبع ، نبدّمحم  : » بیطخ
: دنا هدرک  لقن  ثیدح  وا 

(4) ...متسنادن » یکین  زج  وا  لاوحا  زا  یمیم و  یخا  نب  هّللادبع  نبدّمحم  نیهاش و  نب  صفحوبا  یحارج و  نسحلاوبا  یضاق 

یناجرج کلملادبع  تیاور   - 18

هراشا

داتـسا وا  .تـسا  اـی 323  لاـس 322  ياـّفوتم  يداـبآرتسا ، هب  فورعم  یناـجرج  هیقف  میعنوـبا ، يدـع ، نبدّـمحم  نب  کلملادـبع  وا ،
.دنا هتفرگ  رارق  بلاطلاهیافک »  » شباتک رد  یجنگ  ظفاح  ثیدح  تیاور  نایوار  هلـسلس ي  رد  .تسا و  یناجرج  يدع  نبا  دمحاوبا 

(5)

ص:384

.805 ظاّفحلاهرکذت / ( . 1 - 1
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.62 15  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 2 - 2
.42 6  / تایفولاب یفاولا  ( . 3 - 3

.377 2  / دادغب خیرات  ( . 4 - 4
.221 بلاطلا / هیافک  ( . 5 - 5
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شلاح حرش 

يرایـشوه طبـض و  ییاسراپ و  یتسار و  اب  هارمه  نید ، ماکحا  ناـظفاح  زا  ناناملـسم و  ناـیاوشیپ  زا  یکی  وا  : » يدادـغب بیطخ   - 1
نبا میعنوبا   : » یبـهذ  - 2(1) ...دش » دادـغب  دراو  نآ  زا  شیپ  تشون و  رـصم  ماش و  زاجح ، قارع ، رد  درک ، يرایـسب  ياهرفـس  دوب ،

مکاح ...دندرک  یم  رفس  شیوس  هب  دوب و  زاتشیپ  ثیدح  هقف و  رد  دیوگ : فسوی  نبهزمح  ...تسا  هقث  گرزب ، ظفاح  ماما ، يدع ،
رد رگـشدرگ  هیقف ، اسراپ ، ظفاح ، ماما ، وا  : » يونـسا  - 3(2) ...دوب » ناعبات  هباحـص و  زا  تاّیهقف  اهدنـسم و  ظـفاح  هیقف ، وا  دـیوگ :
راب نارفاسم  دوبن و  هباحـص  ياه  هتفگ  هقف و  رد  وا  زا  رتظفاح  ناسارخ  رد  ام  نارود  رد  دـیوگ : یـشرق  ناسح  دـیلولاوبا  دوب ، قاـفآ 

(3) ...تشذگرد » لاس 323  رد  ّدلوتم و  لاس 242  .دنتسب  یم  وا  يوس  هب  رفس 

دمحا نب  مرکم  تیاور   - 19

هراشا

.تسا هدمآ  هباغلادسأ »  » باتک رد  ریثا  نبا  ظفاح  ثیدح  ِنایوار  هلسلس ي  رد  شمان  .تسا  لاس 345  ياّفوتم 

شلاح حرش 

.ناذاش نبا  یلعوبا  ناّطق و  لضف  نبا  نیسحلاوبا  هیوقزر و  نبا  نسحلاوبا  تسا : هدرک  ثیدح  ار  ام  وا  زا  : » بیطخ  - 1

مکاـح و و  هدـنم ، نـبا  دـنا : هدرک  یثیدـح  وا  زا  یبـهذ :  - 2(4) ...تشذـگرد » لاـس 345  داد : ربـخ  اـم  هب  ناذاـش  نبا  .دوـب  هقث  وا 
(5) ...تسا » هتسناد  هقث  ار  وا  بیطخ  .نارگید  ناذاش و  نبا  یلعوبا  ناّطق و  لضف  نبا  هیوقزر و  نبا  نسحلاوبا 

ص:385

.428 10  / دادغب خیرات  ( . 1 - 1
.541 14  / البنلا مالعا  ریس  ( . 2 - 2

.70 1  / هیعفاشلا تاقبط  ( . 3 - 3
.221 13  / دادغب خیرات  ( . 4 - 4

.269 2  / ربعلا ، 217 15  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 5 - 5
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ناّحط هیوذاف  نبدمحا  تیاور   - 20

: دیوگ بیطخ 

: دنا هدرک  تیاور  وا  زا  .تسا و  هدرک  لقن  ثیدح  میلـس  نبدـیزی  نبدّـمحم  نبدـمحا  زا  ناّحط ، رکبوبا  هرزع  نب  هیوذاف  نبدـمحا  » 
.جاّلث نب  مساقلاوبا  رّفظم و  نبدّمحم 

زا ناّـحطلا ، هرزع  نب  هیوذاـف  نبدـمحا  رکبوـبا  زا  دـهاش ، هّللادـبع  نبدّـمحم  نـب  هّللادـبع  زا  یقیتـع  دّـمحم  نبدـمحا  داد  ربـخ  ارم 
: تفگ هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعا  زا  انیبان ، هیواعموبا ي  زا  هملس  نبءاجر  زا  میلس  نبدیزی  نبدّمحم  نبدمحا  هّللادبعوبا 

نآ دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(1) .دیایب » رَد 

يدلب نوراه  نب  نامعن  تیاور   - 21

هراشا

.تسا هتسناد  حیحصار  ثیدح  هک  تسا  كردتسملا »  » باتکرد مکاح  لاجرزاو 

شلاح حرش 

: تسا هدروآ  نینچ  هدرک ، دای  وا  زا  شخیرات  رد  بیطخ  ظفاح 

دادغب هب  .دوش  یم  هتخانـش  ثاهلد » یبأ  نبا   » هب يدلب  ینابیـش  مساقلاوبا  نامعن ، نبرباج  نب  نوراه  نبدّـمحم  نب  نوراه  نب  نامعن  »
...تفگ ثیدح  اج  نآ  رد  دمآ و 

(2) .متسنادن » یکین  زج  وا  لاح  زا  يرکسلا ، رمع  نب  ّیلع  رّفظم و  نبدّمحم  دنا : هدرک  تیاور  وا  زا 

یناجرج یسوم  نب  نامیلس  نب  نامحّرلادبع  تیاور   - 22

هراشا

.دمآ دهاوخ  هک  تسا  هدش  تیاور  وا  زا  فیرش  ثیدح  .تسا و  يدع  نبا  ظفاح ، ِداتسا  وا 

ص:386

.348 4  / دادغب خیرات  ( . 1 - 1
.454 13  / دادغب خیرات  ( . 2 - 2
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شلاح حرش 

.تسا هدرک  تیاور  يزار  دیعس  نبدمحا  زا  .هّکم  نکاس  یناجرج ، دیعسوبأ  يدع  نب  یـسوم  نب  نامیلـس  نب  نامحّرلادبع  : » یمهس
(1) ...ایارجرج » رد  دیفم  دمحا  نبدّمحم  رکبوبا  ظفاح و  ِيدع  نب  هّللادبع  درک ، ثیدح  ار  ام  وا  زا 

هیورهم نبا  تیاور   - 23

هراشا

زا ملعلاهنیدـم » انأ   » ثیدـح نایوار  هلـسلس ي  رد  وا  .دوب  هدـنز  لاـس 355  رد  هک  تسا  ینیوزق  هـیورهم ي  نبدّـمحم  نـب  ّیلع  وا ،
.دراد (2) رارق  مالسلا  مهیلع  ناشیا  رهاط  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  راّجنلا ، نبا  ظفاح ، تیاور 

شلاح حرش 

نبدوواد ینیوزق و  كدـبع  نب  ییحی  زا  لابجلا  رد  دادـغب و  رد  هیرق  رد  ینیوزق  هیورهم ي  نبدّـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  : » یناـعمس
کبنـس نبدّمحم  نبورمع  دنا : هدرک  تیاور  وا  زا  تسا و  هتفگ  ثیدح  نافع  نب  ّیلع  نب  نسح  هریغم و  نبدّـمحم  يزاغ و  نامیلس 

.نارگید ظعاو و  ِنیهاش  نبا  صفحوباو  ریخش  نب  هّللا  دیبع  نب  دّمحم  يرهبا و  هّللادبع  نب  دّمحم  رکبوبا  و 

نب ّیلع  زا  يا  هخـسن  زا  وا  تسا ... : هتفگ  هدرب و  مان  نادـمه  لها  تاـقبط  رد  ار  وا  ظـفاح  ِدـمحا  نبدّـمحم  نب  حـلاص  لـضفلاوبا ،
تـسا هدوزفا  هدربمان و  ار  وا  زین  یعفار   - 2(3) .دوب » یتسار  شهاگیاج  لاسنهک و  يداتسا  ...تفرگ  یم  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم 

.تسا (4) هتفگ  یم  ثیدح  دادغب  رد  لاس 323  رد  هک 

ص:387

.274 ناجرج / خیرات  ( . 1 - 1
.دیرگنب  54 یلعلا / کلملا  حتف  باتک  رد  راّجنلا  نبا  تیاور  هب  ( . 2 - 2

.ینیوزقلا باسنألا -  ( . 3 - 3
.417 3  / نیوزقب ملعلا  لها  یف  نیودتلا  ( . 4 - 4
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داّلخ نبا  تیاور   - 24

هراشا

.تسا میعنوبا  ظفاح ، ِداتسا  لاس 359 و  ياّفوتم  فسوی ، نبدمحا  رکبوبا  وا ،

: دیوگ میعنوبا 

نبهملـس زا  کیرـش ، زا  یمور ، نبرمع  نبدّـمحم  زا  یـشک ، ملـسموبا  زا  یباطخ ، قوراف  داّلخ و  نبرکبوبا  ار ، اـم  دـندرک  ثیدـح  »
: تفگ هک  یلع  زا  یحبانص ، زا  لیهک ،

(1) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

شلاح حرش 

راّـفح و لـاله  و  هیوقزر ، نبا  ینطقراد و  دـنا : هدرک  تیاور  وا  زا  ...قارع  ِدنـسم  ثّدـحم  وگ ، تسار  رایـسب  داتـسا  : » دـیوگ یبهذ 
« .نارگید ظفاح و  میعنوبا  همزر و  نبدحاولادبع  نبدّمحم  ناذاش و  نبا  یلعوبا 

.تسا حیحص  شندینش  اّما  تسناد  یمن  يزیچ  شناد  زا  دیوگ : بیطخ 

.دوب هقث  دیوگ : میعنوبا 

.دوش یم  تفای  مه   220 دادغب 5 /  خیرات  رد  شلاح  حرش  تسا (2) . هتسناد  هقث  ار  وا  سراوفوبأ  نبا  حتفلاوبا  نینچ  مه  و 

یباطخ قوراف  تیاور   - 25

هراشا

.دیتسناد هباحصلا » هفرعم   » باتک ترابع  زا  ار  وا  تیاور  تسا و  میعنوبا  ظفاح  ِداتسا  وا 

شلاح حرش 

: دـنا هدرک  ثیدـح  وا  زا  .يرـصب  یباطخ  صفحوبا  هرـصب ، دنـسم  لاسنهک ، ثّدـحم  رمع ، نبریبکلادـبع  نب  قوراف  : » دـیوگ یبهذ 
.نارگید ظفاح و  ِمیعنوبا  هیوک و  دبع  نب  ّیلع  يدادغب و  رقص  نبدّمحم  نبدمحا  یناوکذ و  یلعوبا  نبدّمحم  رکبوبا 

ص:388

.تسا یّطخ  هباحصلا / هفرعم  ( . 1 - 1
.راصتخا اب   69 16  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 483 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_388_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_388_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دنام » هدنز  لاس 361  ات  .درادن  یلکشم  و 

يدع نبا  تیاور   - 26

هراشا

.تسا هدرک  تیاور  يوما » هّللادبع  نب  نامثع   » و هملس » نبدمحا   » و یفوک » حتفلاوبا  هبقع  نبدیعس   » ياه لاح  حرش  رد  ار  ثیدح 

: تسا هتفگ  یلّوا  دروم  رد 

: تفگ هک  ساّبع  نبا  زا  دـهاجم ، زا  شمعا ، نامیلـس  زا  یفوک ، حـتفلاوبا  هبقع  نبدیعـس  زا  صفح ، نبدـمحا  درک ، ثیدـح  ار  اـم  » 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

« .دیایب رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  »

زا یهورگ  دـنک و  یم  لـقن  هیواـعموبا  زا  يوره  تلـصوبا  دوـش و  یم  تیاور  شمعا  زا  هیواـعموبا ، زا  ثیدـح  نیا  و  تفگ : خـیش 
.تسا (3)و هدرک  تیاور  شدنس  اب  يدع  نبا  زا  ار  ثیدح  یمهـس  مساقلاوبا  (2)و  .دنا » هدیدزد  تلصوبا  زا  ار  نآ  فیعض  نایوار 

...شدنس (4) اب  وا  زا  یمهس  زا  رکاسع  نبا 

شلاح حرش 

.تسا لاس 365  ياّفوتم  ءافعضلا » یف  لماکلا   » باتک هدنسیون ي  يدع  نبا  یلع  نب  هّللادبع  دمحاوبا ، ظفاح ، وا 

هب فورعم  یناجرج  نبدّمحم  نب  ّیلع  نب  هّللادبع  دمحاوبا  : » یناعمس

ص:389

.راصتخا هب  . 14 ءالبنلا / مالعا  ریس  ( . 1 - 1
.1247 3  / لماکلا ( . 2 - 2

.24 ناجرج / خیرات  ( . 3 - 3
.462 2  / قشمد خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  همجرت  ( . 4 - 4
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ار ناداتسا  دش و  دالب  دراو  .درک  رفس  دنقرمـس  هیردنکـسا و  هب  .دوب  شیوخ  نارود  ظفاح  وا  .تسا  ناجرج  لها  ظفاح  ناّطق » نبا  »
3  / ظاّفحلا هرکذـت  رد : وا  لاح  حرـش  نینچ  مه  (1) .تشادـن » دوجو  وا  نوچ  شناـمز ، رد  هک  دوب  ّتقد  اـب  یظفاـح  وا  .درک  كرد 

.تسا هدمآ   51 ربعلا 3 /  381 و  نانجلا 2 /  هآرم  161 و 

یسّدقم نیّدلا  سمش  تیاور   - 27

هراشا

رد ار  ثیدح  وا  .تسا  هدمآ  اهردصم  یـضعب  رد  هک  هنوگ  نآ  دشاب ؛ یم  مراهچ  نرق  ياملع  زا  میـساقتلا » نسحا   » باتک ّفلؤم  وا 
.تسا (2) هدرک  تیاور  روکذم  باتک 

شلاح حرش 

يافوتم یفنح  یـسدقم  دمحا  نبدّمحم  هّللادـبعوبا  نیّدـلا  سمـش  خیـش  زا  میلاقألا ، هفرعم  یف  میـساقتلا  نسحا  : » هفیلخ یجاح   - 1
هک یـسدقم  ءانب  رکبوبا  نبدّـمحم  : » یلکرز  - 2(3) .تسا » هدـش  مّظنم  یفرُع  ياـه  میلقا  ساـسارب  هک  تسا  یباـتک  .تسا  ...لاـس 

لوغشم تراجت  هب  .دیدرگ  ّدلوتم  سدق  رد  .تسا  ناد  یفارغج  درگناهج  هّللادبعوبا ، نیّدلا  سمـش  دوش ، یم  هتفگ  وا  هب  يراشبلا » »
يریگیپ هب  طقف  سپس  .دومن  مهارف  شیارب  ار  اهروشک  عاضوا  یگدیچیپ  هب  تبسن  تخانـش  هک  داد  ماجنا  ار  یتخـس  ياهرفـس  .دش 

شتافو ...درک  فیلأت  ار  میلاقألا » هفرعم  یف  میـساقتلا  نسحا   » شباتک دومن و  ندید  یمالـسا  ياهروشک  رتشیب  زا  تخادرپ و  اه  نآ 
لاس 375 هب  ار  شگرم  .تسا  ناد  یفارغج  ِدرگناـهج  سیون  خـیرات  : » دـیوگ هلاـحک   - 3(4) ...تسا » هدـش  تبث  لاس 380  دودح 

.تسا هدرک  تبث  لاس 414  دودح  ار  شگرم  نیفراعلا  هیده  رد  .تسا (5)4 -  هدروآ 

ناذاش نبا  تیاور   - 28

هراشا

نآ هب  .تسا  هدـمآ  یلزاـغم  نبا  تیاور  دنـس  هلـسلس ي  رد  شماـن  .تـسا  لاـس 383  ياـّفوتم  زاّزب  ناذاـش  نب  میهاربا  نبدـمحا  وا ،
.دینک هعجارم 

ص:390

.یناجرج باسنألا -  ( . 1 - 1
.127 میساقتلا / نسحا  ( . 2 - 2
.16 1  / نونّظلا فشک  ( . 3 - 3

.312 5  / مالعألا ( . 4 - 4
.238 8  / نینمؤملا مجعم  ( . 5 - 5

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 485 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_390_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_390_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_390_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_390_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_390_5
http://www.ghaemiyeh.com


شلاح حرش 

يرهزا مدینـش  ...تفگ  یم  ثیدح  رایـسب  دینـش و  یم  بوخ  .دوب  ِتبَث  هقث و  وا  ...تسا  هدرک  تیاور  وا  زا  ینطقراد  : » بیطخ  - 1
هدنام زور  هدزیـس  ناذاش  نبا  رکبوبا  تفگ : داد و  ربخ  ار  ام  یقیتع  دّمحم  نبدمحا  ...دوب  تّجح  ِتبَث و  هقث ، ناذاش  نبا  تفگ : یم 

 - 2(1) .تسا » وکین  لوصا  ّفلؤم  رایـسب و  ياه  باـتک  ياراد  لـضاف ، ناـنیمطا ، دروم  هقث  .تشذـگرد  لاس 383  لاّوش  ناـیاپ  هب 
(2) ...دوب » ّتقداب  هقث و  ثّدحم ، ماما ، داتسا ، ناذاش ، نبا  : » یبهذ

ینطقراد تیاور   - 29

هراشا

شمان ملعلا » هنیدـم  انأ   » ثیدـح زا  تیاور  نیدـنچ  ياهدانـسا  رد  .تسا و  لاـس 385  ياـّفوتم  يدادـغب  رمع  نب  ّیلع  نسحلاوبا  وا ،
(3) مالسلا .  هیلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  لاح  حرش  رد  قشمد  خیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  تیاور  هلمج  زا  .تسا  هدمآ 

شلاح حرش 

مهف و ظفح ، رد  دیوگ : هدرب و  مان  ار  وا  مکاح  تافیلأت ، ياراد  روهشم ، ِظفاح  يدادغب ، رمع  نب  ّیلع  نسحلاوبا  ینطقراد -  : » یبهذ
.متفای دـندوب ، هدرک  فیـصوت  میارب  هچ  نآ  زا  رتالاو  ار  وا  دوب ، نایوحن  ناـیراق و  ياوشیپ  دـش ، شیوخ  نارود  هناـگی ي  ییاـسراپ 

ماما هتفابادج و  شیوخ و  نارود  سردایرف  شرصع ، هناگی ي  وا  دیوگ : بیطخ  .دشک و  یم  ازارد  هب  شرکذ  هک  دراد  ییاه  هتشون 
زا لماک  یهاگآ  داقتعا و  یتسرد  یتسار و  اـب  هارمه  .تفریذـپ  ناـیاپ  وا  هب  لاـجر  ماـن  اـه و  ّتلع  هب  تفرعم  رثا و  ِملع  .دوب  شتقو 

دننام هک  تسا  ییاوشیپ  وا  تفگ : يا ؟ هدید  ینطقراد  دننام  ایآ  متفگ : مکاح  هب  دیوگ : يوره  رذوبا  .دوب  ثیدح  ملع  زج  اه  شناد 
؟ هنوگچ نم  سپ  .تسا  هدیدن  ار  شدوخ 

.درک یم  ءالما  نم  رب  ظفح  زا  ار  اه  ّتلع  ینطقراد ، دیوگ : یناقرب  و 

ص:391

.18 4  / دادغب خیرات  ( . 1 - 1
.429 16  / ءالبنلا مالعاریس  ( . 2 - 2

.995 هرامش / ثیدح  قشمد ، خیرات  زا  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  همجرت  ( . 3 - 3

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 486 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_391_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_391_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_391_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا » ثیدح  رد  نانمؤمریما  ینطقراد  دیوگ : يربط  بیطلاوبا  یضاق  و 

یبالک تیاور   - 30

هراشا

.تسا لاس 396  ياّفوتم  كوبت » یخأ  نبا   » هب فورعم  یبالک  دیلو  نب  نسح  نب  باهولادبع  نیسحلاوبا  وا ،

: دنک یم  تیاور  نینچ  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدح

زا حلاص ، نب  مالّـسلادبع  يوره  تلـصوبا  زا  هلمر ، رد  يوره  میحّرلادبع  نبدّمحم  زا  نامحّرلادـبع ، نب  میهاربا  ار ، ام  درک  ثیدـح 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا ، زا  هیواعموبا ،

(2) .دوش » نآ  دراو  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  »

شلاح حرش 

روکذم لاس  هب  ار  شگرم  .تسا و  هدرب  مان  ار  وا  نایوار  دیتاسا و  سپـس  .تسا » لاسنهک  وگتـسار و  ثّدـحم ، یبالک ، : » یبهذ  - 1
نیمه یبهذ ، .دوب (3)2 -  راد  تناما  راوگرزب و  هقث ، وا  دـیوگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ار  یناتک  زیزعلادـبع  نخـس  تسا و  هدرک  تبث 

.تسا (5) هدروآ  ار  ربعلا »  » باتک ترابع  شتداع ، ربانب  دامعلا ، نبا  .تسا (4)3 -  هدروآ  مه  ربعلا »  » باتک رد  هنوگ 

يولع نسحلاوبا  تیاور   - 31

هراشا

قیرط رد  ...تسا و  هدوب  یقهیب  رکبوبا  مکاح و  دـیتاسا  زا  .تسا  لاس 401  ياّفوتم  يروباشین  يولع  نیسح  نبدّمحم  نسحلاوبا  وا ،
.دینک هعجارم  نآ  هب  تسا ؛ هتفرگ  رارق  یمزراوخ  بیطخ  دمحا  نب  ّقفوم  تیاور  نایوار  هلسلس ي  رد  دانسا و 

ص:392

لاس 385. ثداوح  ، 28 3  / ربعلا ( . 1 - 1
.426 تسا / هدش  پاچ  یلزاغم  نبا  بقانم  باتک  همیمض  هب  هک  یبالک  هتشون  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  بقانم  ( . 2 - 2

.557 16  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 3 - 3
.61 3  / ربعلا ( . 4 - 4

.147 3  / بهذلا تارذش  ( . 5 - 5
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شلاح حرش 

يولع یلع  نبدوواد  نب  نیـسح  نبدّـمحم  نسحلاوبا  ناـسارخ ، دنـسم  وگتـسار ، رایـسب  ثّدـحم ، دّیـس ، ماـما ، يولع -  : » یبهذ  - 1
یقهیب داتـسا  نیرت  گرزب  دـنا و  هدرک  لقن  ثیدـح  وا  زا  یقهیب  رکبوبا  مکاح و  ...نارورـس  گرزب  راوگرزب و  يروباشین ، ینـسح 

.تفگ یمن  ثیدـح  یلو  دـندرک  یم  ثیدـح  ياـضاقت  وا  زا  .دوب  يرهاـظ  تداـبع  یلاـع و  تّمه  ياراد  وا  دـیوگ : مکاـح  ...دوـب 
شراگن يارب  ار  دوخ  نادملق  يوار  رازه  وا  سلجم  رد  .مدـیزگرب  شیارب  ثیدـح  رازه  مدرک و  اپرب  شیارب  ءالما  سلجم  ماجنارس 

 - 2(1) .تشذگرد » لاس 401  یناثلا  يدامج  رد  یناهگان  گرم  هب  .درک  الما  تفگ و  ثیدـح  لاـس  هس  .دـنتخاس  هداـمآ  ثیدـح 
(2) ...شیوخ » نارود  رد  قرشم  داتسا  : » تسا هتفگ  هدوتس و  ار  وا  هدروآ و  مکاح  زا  لقن  هب  ار  وا  بسن  یکبس 

قزر نبدمحا  نبدّمحم  تیاور   - 32

هراشا

.تسا (3) هدرک  تیاور  وا  زا  شخیرات  باتک  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هک  تسا  يدادغب  بیطخ  ظفاح ، ِداتسا  وا 

شلاح حرش 

رایـسب وگتـسار ، هقث و  وا  هیوـقزر ...» نبا   » هب فورعم  زازب  نسحلاوـبا  ...قزر  نبدـمحا  نبدّـمحم  نبدـمحا  نبدّـمحم  : » بیطخ  - 1
نارازگ تعدب  هب  تبسن  .تشاد  تموادم  نآرق  توالت  رب  .تشاد  ابیز  یبهذم  وکین و  يداقتعا  دوب ، ثیدح  هدنـسیون ي  هدنونش و 

نیتسخن وا  .درک  یم  ءالما  ثیدـح  رهـش  عماـج  دجـسم  رد  هراومه  شگرم  زا  شیپ  اـت  لاـس 380  زا  دـعب  .داد  یم  جرخ  هب  تّدـش 
(4) ...مدینش » ثیدح  وا  زا  لاس 403  رد  راب  نیلّوا  متشون و  تیاور )  ) وا زا  هک  تسا  يداتسا 

ص:393

.89 17  / ءالبنلا مالعألاریس  ( . 1 - 1
.148 3  / هیعفاشلا تاقبط  ( . 2 - 2

.49 11  / دادغب خیرات  ( . 3 - 3

.351 1  / دادغب خیرات  ( . 4 - 4
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، وگ تسار  رایسب  هقث ، دینش ، ثیدح  رایسب  : » يدرب يرغت  نبا   - 3(1) ...دادغب » داتـسا  لاسنهک و  ّتقداب ، ِثّدحم  ماما ، : » یبهذ  - 2
(2) .دوب » ابیز  بهذم  وکین و  داقتعا  اب  ثیدح ، هدنونش ي  رایسب 

یفریص تیاور   - 33

هراشا

نبا ِثیدـح  تیاور  ناـیوار  هلـسلس ي  رد  .تسا  لاس 421  ياّفوتم  يروباشین ، ناذاـش  نب  لـضف  نب  یـسوم  نبدّـمحم  دیعـسوبا  وا ،
.دینک هعجارم  نآ  هب  دراد ، رارق  یلزاغم 

شلاح حرش 

یقهیب رکبوبا  ...دینش  ثیدح  ینابیش  بوقعی  نبدّمحم  هّللادبع  وبا  زا  نینچ  مه  ...نانیمطا و  دروم  هقث ، داتسا ، یفریص ، : » یبهذ  - 1
(4) ...دوب » هقث  یسوم  نبدّمحم  یفریص ، دیعسوبا  : » دامع نبا   - 2(3) ...دنا » هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  بیطخ  و 

یناقرب تیاور   - 34

هراشا

ص:394

.258 1  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 1 - 1
.256 4  / هرهاّزلا موجنلا  ( . 2 - 2

.350 17  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 3 - 3
.220 3  / بهذلا تارذش  ( . 4 - 4

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 489 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_394_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_394_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_394_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_394_4
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا لاس 425  ياّفوتم  ، یعفاش یمزراوخ  دمحا  نبدّمحم  نبدمحا  رکبوبا  ، وا

.دراد (1) رارق  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  زا  ثیدح  تیاور  ِنایوار  هلسلس ي  رد 

شلاح حرش 

رد ار  شناداتسا  اه و  ترفاسم  نآ  زا  سپ  یناقرب .»  » هب فورعم  یمزراوخ  رکبوبا ، بلاغ ، نبدمحا  نبدّمحم  نبدمحا  : » بیطخ  - 1
، هقث وا  .میتشون  وا  زا  ار  اه  نآ  هک  درک  لقن  ثیدـح  دـش و  نکاس  اج  نآ  رد  تشگزاب و  دادـغب  هب  دـیازفا : یم  هدرب ، ماـن  اـهروشک 

...دشن هدید  نامدیتاسا  نایم  رد  وا  زا  تبثا  یسک  .دوب  هدیمهف  هدننک و  تبث  ّتقداب ، اسراپ ،

.دور یم  تسد  زا  ثیدح  ینعی  ماقم ، نأش و  نیا  دریمب  رگا  هک  تسا  ییاوشیپ  یناقرب  تفگ : یم  يرهزا  مساقلاوبا  مدینش 

لاـس 425 بـجر  لّوا  هبنــشراهچ  زور  رد  دوـب و  هتفابادـج  هتفاـت ي  وا  تـفگ : درک و  داـی  ار  یناـقرب  لاـّلخ ، دـّـمحموبا  مدینــش  و 
، ظفاح اوشیپ ، وا  : » يونـسا  - 3(3) .دوب » دادغب  خیـش  ...ناثّدـحم  ناهیقف و  داتـسا  ظفاح ، ماما ، یناقرب ، : » یبهذ  - 2(2) .تشذگرد »

(4) .دوب » نآرق  ظفاح  تدابع ، رد  اشوک  اسراپ ،

یسرن تیاور   - 35

هراشا

.تسا (5) هدرک  تیاور  وا  زا  شخیرات  رد  ار  ثیدح  هک  تسا  يدادغب  بیطخ  داتسا  لاس 426 و  ياّفوتم  یسرن  رمع  نبدّمحم  وا 

شلاح حرش 

: دیوگ وا  لاح  حرش  رد  يدادغب  بیطخ 

وا میتشون ، ثیدح  وا  زا  .دوش  یم  هتخانش  هّیـسدع » نبا   » هب هک  یـسرن ، رکبوبا  دمحا ، نب  مصاع  نبرـشب  نب  مساق  نبرمع  نبدّمحم  »
(6) ...دوب » یکین  هب  روهشم  ّتنس و  لها  زا  وگ  تسار  رایسب  حلاص ، يداتسا 

یبلعث تیاور   - 36

هراشا

.تسا ای 437  لاس 427  ياّفوتم  میهاربا  نبدّمحم  نبدمحا  قاحساوبا ، وا ،

تیاور نانآ ، ظافلا  نامه  اب  يذمرت  دمحا و  قیرط  زا  شفورعم  ریسفت  رد  ار  ثیدح 

ص:395
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.994 هرامش / ثیدح  قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  همجرت  ( . 1 - 1
.373 4  / دادغب خیرات  ( . 2 - 2

.1074 3  / ظاّفحلا هرکذت  ( . 3 - 3
.231 1  / هیعفاشلا تاقبط  ( . 4 - 4

.48 11  / دادغب خیرات  ( . 5 - 5
.37 3  / دادغب خیرات  ( . 6 - 6
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.تسا هدرک 

شلاح حرش 

، تغل ظفاح  نآرق ، ملع  رد  شیوخ  نارود  هناگی ي  : » يدوواد  - 2(1) .دوب » نآرق  ملع  رد  شیوخ  نارود  هناگی ي  وا  : » یکبس  - 1
وا دـنا ، هدرک  داـی  یعفاـش  ناـهیقف  زا  ار  وا  يووـن  حالـص و  نبا  : » يونـسا  - 3(2) ...دوب » قوـثو  دروـم  ظـعاو و  یبرع ، رد  دـمآرس 

(3) .دوب » وحن  تغل و  رد  ییاوشیپ 

يرکسد تیاور   - 37

هراشا

هدرک لقن  وا  زا  شخیرات  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  هک  تسا  يدادـغب  بیطخ  داتـسا  لاس 431 و  ياـّفوتم  یلع  نب  ییحی  بلاـطوبا  وا ،
.تسا (4)

شلاح حرش 

مداـخ ناوـلح ، نکاـس  بلاـطوبا ، يرکـسد ، یفوـص  هیقف  بـیط ، نـب  ّیلع  نـب  ییحی  يرکـسد ، بلاـطوبا  : » یـسراف رفاغلادـبع   - 1
.تشون ثیدح  ناهفصا  روباشین و  ناجرج و  رد  .یضاق  ثّدحم و  یتفم و  رهش و  گرزب  رهش و  نآ  ناتسدیهت 

دندینش و تیاور  وا  زا  شتیاور  هب  نتسج  كّربت  يور  زا  نابیرغ  دومن ، تیاور  رایسب  درک و  لقن  ثیدح  يرقم  نبا  یفیرطغ و  زا  و 
 - 2(5) .تسا » هدرک  لـقن  تیاور  وا  زا  نّذؤم  يروباـشین  یلع  نب  دعـسوبا  نبدـمحا  .تشذـگرد  لاـس 431  بجر  رد  هـعمج  زور 

یفیرطغدمحاابا و زا  اهروشک ، رد  رگشدرگ  داتسا  ...یلع  نب  ییحی  : » یکبس

ص:396

.58 4  / هیعفاّشلا تاقبط  ( . 1 - 1
.65 1  / نیرّسفملا تاقبط  ( . 2 - 2
.429 1  / هیعفاّشلا تاقبط  ( . 3 - 3

.377 2  / دادغب خیرات  ( . 4 - 4
.742 روباشین / خیرات  ( . 5 - 5

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 492 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_396_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_396_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_396_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_396_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_396_5
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا (1) هدروآ  ار  یسراف  نخس  نامه  سپس  .دندرک » لقن  تیاور  وا  زا  نارگید  بیطخ و  رکبوبا  .دینش  ثیدح  نارگید 

يرمیص تیاور   - 38

هراشا

.تسا هدرک  تیاور  وا  زا  شخیرات  رد  ار  فیرـش  ثیدح  هک  تسا  يدادـغب  بیطخ  داتـسا  لاس 436 ، ياّفوتم  یلع ، نب  نیـسح  وا ،
(2)

شلاح حرش 

.دوب روکذم  یقارع  ناهیقف  زا  یکی  دش ، نکاس  دادغب  رد  : » يدادغب بیطخ   - 1

بوصنم خرکلا  عبر  تواضق  هب  رخاوا  رد  تفرگ و  هدهع  رب  ار  نئادم  تواضق  شراک  زاغآ  رد  .دوب  ییوکین  رظن  اه و  هتشون  ياراد 
لها قوقح  .دوب  وکین  ینیـشن  مه  دنمدرخ ، وگ ، تسار  رایـسب  وا  متـشون و  وا  زا  .دنام  یقاب  تمـس  نیا  رد  شرمع  نایاپ  ات  هک  دـش 

وا لاـح  حرـش  تشذـگ ، هک  بیطخ  تراـبع  ناـمهاب  يزوـج  نبا   - 2(3) .تشذـگرد » لاـس 436  .تسناد  یم  یبوـخ  هـب  ار  مـلع 
4(5) ...دوب » دنمدرخ  وگ و  تسار  رایسب  هدننک ، هرظانم  گرزب  ناهیقف  زا  ...هماّلع  یضاق ، يرمیص ، : » یبهذ .تسا (4)3 -  هدروآار 

.تسا (6) هدروآ  ار  بیطخ  ترابع  سپس  .دوب » هفینحوبا  باحصا  زا  هدشدای  ناهیقف  زا  یکی  : » یناعمس - 

ص:397

.357 5  / یکبسلا تاقبط  ( . 1 - 1
.172 7  / دادغب خیرات  ( . 2 - 2

.78 8  / دادغب خیرات  ( . 3 - 3
.115 8  / مظتنملا ( . 4 - 4

.615 17  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 5 - 5
.يرمیصلا باسنألا / ( . 6 - 6
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یمهس تیاور   - 39

هراشا

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  .تسا  لاس 437  ياّفوتم  یناجرج  مساقلاوبا  یمهس ، فسوی  نبهزمح  وا ،

نب نامحّرلادبع  زا  يدـع ، نبادـمحاوبا  ار  ام  داد  ربخ  تسا : هدرک  ثیدـح  اه  هقث  زا  هک  هملـس  نبدـمحا  يدـع : نبا  داد  ربخ  ار  ام  »
نبا زا  دـهاجم ، زا  شمعا ، زا  هیواعموبا ، زا  یناجرج ، ورمع  نبهملـس  نبدـمحا  زا  هّکم ، رد  یناجرج  يدـع  نب  یـسوم  نب  ناـمیلس 

، دهاوخ ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع 
(1) .دیایب » نآ  دزن  نآ  رد  زا  دیاب 

شلاح حرش 

، ثّدحم ظفاح ، ماما ، یمهس  : » یبهذ  - 2(2) .درک » تیاور  ثیدح  رایسب  یناجرج ، مساقلاوبا  ...فسوی  نبهزمح  : » يزوج نبا   - 1
...مساقلاوبا هدنسیون  ّتقداب ،

زا يدادغب  بیطخ  .تشذـگرد  اـی 427  لاس 428 و  تفگ ...، نخـس  لاجر  اه و  ّتلع  رد  تشون و  اـه  باـتک  ...ناـجرج  ثّدـحم 
حیحـصت و لیدـعت و  حرج و  تشون و  ...درک  رفـس  اهروشک  هب  ...ِتبَث  ماـما  : » یطویـس  - 3(3) .تـسا » هدرک  ثیدـح  وا  زا  يدرم ،

(4) .تشذگرد » لاس 427  رد  ...درک  لیلعت 

یقیتع تیاور   - 40

هراشا

.تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ار  ثیدح  شخیرات  رد  هک  تسا  يدادـغب  بیطخ  داتـسا  لاس 441 و  ياّفوتم  یقیتع ، دّمحم  نبدـمحا  وا ،
(5)

ص:398

.دابآردیح باج  ، 24 ناجرج / خیرات  ( . 1 - 1
.87 8  / مظتنملا ( . 2 - 2

.469 17  / البنلا مالعا  ریس  ( . 3 - 3
.422 ظاّفحلا / تاقبط  ( . 4 - 4
.348 4  / دادغب خیرات  ( . 5 - 5
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شلاح حرش 

دوتس و ار  وا  یکین  هب  درب و  مان  ار  یقیتع  نسحلاوبا  يرهزا ، مساقلاوبا  هک  مدینش  ...دوب  وگتسار  رایسب  متـشون و  وا  زا  : » بیطخ  - 1
هک دوب  ییاـه  هقث  زا  یکی  : » یناعمـس  - 2(1) .تشذگرد » لاـس 441  رفـص  مکی  تسیب و  هبنـش  هس  زور  رحـس  یقیتع  .تسناد  هقث 
زا بیطخ  تباث  نب  یلع  نبدمحا  رکبوبا  .دینش  یناوارف  ثیدح  درک و  ترفاسم  رصم  نیمزرس  ماش و  هب  .تسناد  یم  ثیدح  رایـسب 

(4) .تسا » هقث  ثّدحم  ماما  : » یبهذ  - 4(3) .دوب » وگتسار  رایسب  وا  : » يزوج نبا   - 3(2) .تسا » هدرک  تیاور  وا 

هیقف دیعسوبا  تیاور   - 41

هراشا

.تسا (5) هدرک  تیاور  وا  زا  یماحش ، رهاط  نبرهاز  ظفاح  زا  رکاسع ، نبا  ظفاح  ار  ثیدح 

شلاح حرش 

نبدّمحم نبدمحا  نبدّمحم  نب  نامحّرلادبع  نبدّمحمدعسوبا  ناسارخ ، ِدنسم  بیبط ، ِيوحن  ِبیدا  ماما ، هیقف ، داتـسا ، : » دیوگ یبهذ 
ثیدـح رایـسب  .دـنا » هدرک  تیاور  وا  زا  يرکـس  یقهیب و  تـسا -  يا  هـّلحم  دورزنج »  - » يدورنج اـی  يدورجنک  يروباـشین  رفعج 

ثیدح .تشذگرد  لاس 453  رفص  رد  میوگ : ...درک  تیاور  وا  زا  یماحـش  رهاز  ...تفرگ و  نایاپ  وا  هب  یلاع  دانـسا  درک و  تیاور 
(6) .میدینش » وا  زا  یلاع  هزاجا ي  اب  يرایسب  ياه 

ص:399

.379 دادغب 4 /  خیرات  ( . 1 - 1
.393 8  / باسنألا ( . 2 - 2
.142 8  / مظتنملا ( . 3 - 3

.602 17  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 4 - 4
.تسا سیون  تسد  رکاسع  نبا  زا  دیرجتلا ، ( . 5 - 5

ءالبنلا 101/18 مالعا  ریس  ( . 6 - 6
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تارذش 78 ؛ هبهـش 1 /  یـضاق  نبا  زا  هیعفاشلا  تاـقبط  231 ؛ تایفولاب 3 /  یفاولا  تسا : هدـمآوا  لاح  حرـش  ریز  ياـه  باـتکردو 
.230 ربعلا 3 /  291 ؛ بهذلا 3 / 

يرهوج تیاور   - 42

هراشا

رد ثیدـح ، زا  رکاـسع  نبا  ظـفاح  تیاور  ناـیوار  هلـسلس ي  رد  هک  تسا ، لاس 454  ياـّفوتم  يدادـغب  یلع  نب  نسحدّـمحموبا  وا 
.دراد (1) رارق  شخیرات  باتک 

شلاح حرش 

رد تیاور  تـمظع  یگرزب و  : » یبـهذ  - 2(2) .دوب » ثیدـح  هدنونـش ي  رایـسبو  نیما   ، هقثوا.میا هتفرگربوا  زا  یبلاـطم  :» بیطخ - 1
اب هقث  يدادـغب  : » ریثا نـبا   - 3(3) .دوب » ثیدـح  بحاص  درک و  ـالما  ثیدـح  يرایـسب  ياـه  سلجم  رد  .دـش  یهتنم  وا  هب  ثیدـح 

.دینش ثیدح  نارگید  هیویح و  نب  ورمعوبا  یعیطق و  رکبوبا  زا  دش ، ّدلوتم  دادغب  رد  دوب و  يزاریش  شتیلصا  .دوب  رایسب  ثیداحا 

(4) .تشذگرد » لاس 454  رد  .تسا  هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  بیطخ  رکبوبا 

راّیع تیاور   - 43

هراشا

راّـجن نبا  ظـفاح  تیاور  رد  ثیدـح  نیا  ناـیوار  هلـسلس ي  رد  وا  .تسا  لاس 457  ياّفوتم  يروباشین  دـمحا  نبدیعـس  ناـمثعوبا  وا 
.دراد (5) رارق  يدادغب 

شلاح حرش 

، يروباشین باکـشا  نب  میعن  نبدّمحم  نبدـمحا  دیعـسوبا ، نبدیعـس  نامثعوبا  لاسنهک  دـهاز ، دنمـشناد ، داتـسا ، راّیع ، : » یبهذ  - 1
هب فورعم  یفوص 

ص:400

ثیدح 995 ع)  ) نینموملاریما همجرت  قشمد  خیرات  ( . 1 - 1
.393 دادغب 7 /  خیرات  ( . 2 - 2

.231 ربعلا 3 /  ( . 3 - 3
بابللا 313/1. ( . 4 - 4

.دیرگنب  54 یلعلا / کلملا  حتف  وا و  تیاور  هب  ( . 5 - 5
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رگید یهورگ  و  یسراف ، لیعامسا  نبدّمحم  یلاعملاوبا  یماحش ، رهاز  يوارف ، لضف  نبدّمحم  دنا : هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  راّیع ...» »
لاس 457 لّوألا  عیبر  رد  هنزغ »  » رد راّیع  دیوگ : رفاغلادبع  ...يدادـغب  دّـمحم  رتخد  همطاف  يدولج و  دـمحا  نب  مناغ  ناهفـصا ، زا  و 
ناگرزب و ...دش  هناگی  شناداتـسا  زا  تیاور  لقن  رد  تشذگ و  لاس  دـص  زا  ات  درک  ینالوط  يرمع  : » يدفـص  - 2(1) .تشذگرد »
.تسا (3) هدروآ  ار  وا  لاح  حرش  هنوگ  نیمه  دامعلا ، نبا   - 3(2) .تشذگرد » لاس 457  هنزغ  رد  .دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  نایاوشیپ 

یناکسح تیاور   - 44

هراشا

.تسا لاس 470  زا  دعب  ياّفوتم  ءاّذح  یناکسح  مساقلاوبا  یضاق ، ِظفاح  وا 

زا ثیدـح ، ندـناوخ  اب  ینیـسح ، نبدّـمحم  نسحلاوبا  دّیـس  داد ، ربخ  ار  ام  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  ملعلا » هنیدـم  انأ   » ثیدـح
يوره و تلـصوبا  و  یماـش ، هّللادـبع  نبدّـمحم  زا  تشون  شیارب  ار  نآ  شدوـخ  ّطـخ  اـب  هک  ...يوره - دعـس  نبدّـمحم  نبدّـمحم 
رد یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعا ، زا  هیواعموبا ،

(4) .دیایب » رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  .تسا  نآ 

شلاح حرش 

...دمحا نب  هّللادبع  نب  هّللادیبع  ءاّذح ، یناکسح  مساقلاوبا  : » رفاغلادبع  - 1

...ثیدح ظعو و  شناد ، هداوناخ ي  زا  لضاف ، هفینحوبا ، ناوریپ  زا  ّتقد ، اب  ِظفاح 

...دروآدرگ ار  اه  هفیطل  اه و  باتک  اه و  باب  دوب ، هدیزگرب  يداتسا  دینش و  ثیدح  رایسب 

(5) .دروآ » يور  مه  ثیدح  ییوگزاب  رشن و  هب  هکلب  درکن ؛ هدنسب  تفایرد  هب  اهنت  و 

ص:401

.86 1  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 1 - 1
.198 15  / تایفولاب یفاولا  ( . 2 - 2
.304 3  / بهّذلا تارذش  ( . 3 - 3

.81 لیزنتلا / دهاوش  ( . 4 - 4
.463 روباسین / خیرات  یف  قایسلا  ( . 5 - 5
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يدنمـشزرا دانـسا  اب  یلاسنهک  ...ثیدح  ملع  هب  لماک  یهّجوت  اب  قیقد و  يداتـسا  ظفاح ، ...ثّدحم  ِیـضاق  یناکـسح  : » یبهذ  - 2
لقن ثیدح  رایـسب  وا  زا  ثّدحم  ِیـسراف  لیعامـسا  نبرفاغلادبع  دومن ، یم  وگزاب  درک و  یم  يروآدرگ  دینـش و  یم  هراومه  ...دوب 

لاـس 470 زا  دـعب  .دـشاب  هدروآ  ار  وا  تشذـگرد  خــیرات  هـک  متفاـین  نـم  یلو  تـسا ؛ هدرب  ماـن  وا  زا  شخیراـت  باـتک  رد  هدرک و 
« سمشلاّدر  » ربخ شنتسناد  حیحص  نآ  .دراد و  ثیدح  رد  وا  یگربخ  عّیـشت و  رب  تلالد  هک  متفای  یـسرد  سلجم  وا  زا  .تشذگرد 

(1) .دندرمش » راوخ  ار  دیشروخ  اه  یبصان  هکنیا  تسا و  یلع  يارب 

هدعسم نبا  تیاور   - 45

هراشا

.تسا لاس 474  ياّفوتم  یناجرج ، هدعسم ي  نب  لیعامسا  مساقلاوبا  وا 

.دراد (2) رارق  رکاسع  نبا  ظفاح  تیاور  نایوار  هلسلس ي  رد 

شلاح حرش 

شردپ و زا  یناجرج ، یلیعامسا  رکبوبا  ریبک ، ماما  دنزرف  لیعامـسا  نبهدعـسم  نب  لیعامـسا  مساقلاوبا  سییر ، یتفم ، ماما ، : » یبهذ
« .دینش ثیدح  یطابر ، لیعامسا  نبدمحا  و  یجنلاش ، فسوی  نبدّمحم  یضاق  و  ظفاح ، فسوی  نبهزمح  لضفم و  شیومع ،

.تشذگرد ناگرگ  رد  یگلاس  ّنس 70  رد  دش و  ّدلوتم  لاس 404  رد  ...هیجو  شردارب  یماحش و  رهاز  دنا : هدینـش  ثیدح  وا  زا  و 
نبا زا  لـماکلا »  » باـتک وا  زا  يدنقرمـس  نبا  .تشاد  يا  هدرتسگ  شناد  رثـن و  مظن و  .دوب  غیلب  یظعاو  ماـما ، تمظع ، اـب  زاتـشیپ  وا 

تارذش 223 و  تایفولاب 9 /  یفاولا  10 و  مظتنملا 9 /  رد  وا  لاح  حرش  (3) .تسا » هدرک  تیاور  ار  يدع 

ص:402

1200 3  / ظاّفحلا هرکذت  ( . 1 - 1
هرامش 986 قشمد 464/2  خیرات  زا  ع)  ) نینموملاریما همجرت  ( . 2 - 2

.564 18  / ءالبنلا مالعأ  ریس  ( . 3 - 3
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.تسا هدمآ  مه  يرگید  ياه  باتک  354 و  بهذلا 3 / 

یجاب دیلولاوبا  تیاور   - 46

هراشا

رد یبرغم  دـمحا  ثّدـحم ، هماّلع  تیاور  ناـیوار  هلـسلس ي  رد  وا  .تسا  لاس 474  ياّفوتم  یـسلدنا ، فلخ  نب  نامیلـس  دیلووبا  وا ،
.تسا (1) هتفرگ  رارق  کلملا » حتف   » شباتک

شلاح حرش 

ناناملـسم نایاوشیپ  زا  یکی  وا  ...تسا و  سلدنا  ناظفاح  نادنمـشناد و  زا  ...فلخ  نب  نامیلـس  یجابلا ، دیلولاوبا  : » ناکّلخ نبا   - 1
، فلتخم ياه  هتـشر  زا  هاگآ  ظفاح ، هماـّلع ، ماـما ، یجاـبلا ، دـیلولاوبا  : » یبهذ  - 2(2) .تشذـگرد » هیرملا »  » رد لاـس 474  ...تسا 

یبهذ ناکّلخ و  نبا  ياه  هتفگ  سپس  دوب » سلدنا  ناظفاح  نادنمـشناد و  زا  : » یعفای  - 3(3) ...فلخ » نب  نامیلس  دیلولاوبا  یضاق ،
هقف و رد  نآ و  لاجر  اـه و  ّتلع  ثیدـح و  رد  ...فلتخم  ياـه  هتـشر  هب  هاـگآ  ظـفاح ، هماـّلع  : » یطویـس .تـسا (4)4 -  هدروآ  ار 

(5) ...دندرک » تیاور  وا  زا  قئالخ  دنتخومآ و  هقف  وا  زا  ناتسود  .دش  دمآرس  شیاهانگنت ، مالک و  رد  شتالکشم و 

يدنقرمس تیاور   - 47

هراشا

...تسا و هدمآ  شمان  دیناسا  قرط و  زا  يرایسب  رد  .دشاب  یم  لاس 491  ياّفوتم  يدنقرمس ، دّمحم  نبدمحا  نب  نسح  دّمحموبا  وا ،
ار نآ  : » دیوگ یبرغم 

ص:403

.57 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 1 - 1
.408 2  / نایعألا تایفو  ( . 2 - 2

.535 18  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 3 - 3
.108 3  / نانجلا هآرم  ( . 4 - 4

.440 ظاّفحلا / تاقبط  ( . 5 - 5
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دـص کی  باتک  نآرد  هک  .تسا  هدرک  لقن  دـیناسملا » حاحـص  یف  دـیناسألارحب  » رد يدنقرمـس  دـمحا  نب  نسح  دّـمحموبا  ظـفاح 
« .تسا هدروآدرگ  حیحص  ياهدانسا  اب  ثیدحرازه 

شلاح حرش 

ظفاح لیعامـسا  زا  دیوگ : یناعمـس  دعـسوبا  ...دّمحم  نبدمحا  نب  نسح  دّـمحموبا  لاجر ، ياوشیپ  ظفاح ، يدنقرمـس ، : » یبهذ  - 1
: دیوگ دنقلا »  » باتک رد  یفـسن  دّـمحم  نبرمع  .درک و  فینـصت  دروآ و  درگ  دینـش و  .تسا  ظفاح  ماما  تفگ : .مدیـسرپ  وا  هرابرد 

یسک وا  هتشر  رد  برغ  قرش و  رد  شدننامه  شنارود  رد  روباشین ، نکاس  يدنقرمس  دّمحموبا  ّتنـس ، هدنراداپ ي  هب  ظفاح ، ماما ، »
بّذهم ّبترم و  رگا  .تسا  هدروآ  درگ  نآ  رد  ثیدح  رازه  دص  کی  هک  دراد  ار  دیناسملا » حاحـص  یف  دـیناسألارحب   » باتک .دوبن 

وا : » یطویس  - 2(1) .تشذگرد » لاس 491  هدعقیذ ي  رد  ...دراد  زج  دـص  تشه  دـیآ و  یمن  تسد  هب  شدـننام  مالـسا  رد  دوش ،
(2) .دوبن » برغ  قرش و  رد  وا  دننام  شنامز  رد  .دوب  ظفح  رد  ریظن  یب  ظفاح ، ماما ،

یناهفصا بغار  تیاور   - 48

هراشا

.تسا لاس 502  ياّفوتم  لوق -  کی  ربانب  دّمحم  نب  نیسح  مساقلاوبا  وا ،

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دیوگ هدرک ، تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ًالـسرم  ار  ثیدح 
(3) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  »

شلاح حرش 

ياراد بغار »  » هب بّقلم  یناهفـصا  لـضفم  نبدّـمحم  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  ناـشخرد ، قّقحم  رهاـم و  هماـّلع ي  بغار  : » یبهذ  - 1
نامّلکتم زا  .تساه  فینصت 

ص:404

.1230 4  / ظاّفحلا هرکذت  ( . 1 - 1
.449 ظاّفحلا / تاقبط  ( . 2 - 2

.64 تادرفملا / ( . 3 - 3
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هدـس ي لیاوا  رد  .تسا  یتافیلأت  ياراد  بغار ، : » یطویـس  - 2(1) .مدرواین » تسد  هب  ار  وا  لاح  حرـش  تافو و  لاـس  .دوب  شوهاـب 
.دوب مجنپ 

بغار مدرک  یم  ناـمگ  .مدـید  ار  باـتک  هس  ره  هک  تسوا  ياـه  هتـشون  زا  تارـضاحملا »  » و هغـالبلا » نیناـفا   » و نآرقلا » تادرفم  »
ار نتم  نیا  مالّسلادبع  هتشون ي  يرغـصلا » دعاوقلا   » زا يا  هخـسن  تشپ  رب  یـشکرز  نیّدلاردب  خیـش  ّطخ  هب  هکنیا  ات  تسا ؛ یلزتعم 

نیرق ار  وا  تسا و  ّتنس  نایاوشیپ  زا  بغار  مساقلاوبا  هک  تسا  هدروآ  لوصا  رد  سیدقتلا  سیسأت  رد  يزار  نیّدلا  رخف  ماما  مدید :
(2) .تسا » یلزتعم  وا  هک  دننک  یم  نامگ  مدرم  زا  يرایسب  اریز  تسا ؛ ییوکین  هدیاف  نیا  و  تفگ : .تسا  هدرک  یلازغ 

سیبق نبا  تیاور   - 49

هراشا

.تسا (3) رکاسع  نبا  ظفاح  لاجر  زا  وا 

شلاح حرش 

یقشمد یناّسغ  سیبق  نبدّمحم  نبروصنم  نبدمحا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  اوشیپ ، دباع ، اسراپ ، يوحن ، هیقف ، ماما ، داتسا ، : » دیوگ یبهذ 
...دینش ثیدح  بیطخ  رکبوبا  یطایمس و  مساقلاوبا  زا  شردپ و  زا  لاس 442 ، ّدلوتم  یکلام ،

.درک لقن  ثیدح  وا  زا  ...رکاسع  نبا  مساقلاوبا 

دجسم رد  هیقرشلا » هرانملا   » رد شا  هناخ  ای  هشاقنلا » برد   » رد شا  هناخ  رد  .دوب  لدرادیب  راد و  نتشیوخ  هقث ، وا  دیوگ : رکاسع  نبا 
.دوب دنب  ياپ  رایسب  ّتنس  هب  دناسر و  یم  نارگید  شوگ  هب  ار  اه  هضیرف  وحن و  .دوب  یتفم  هیقف و  وا  .دوب  ریگ  هشوگ 

.تشذگرد لاس 530  هفرع ي  زور  مدینش ، وا  زا  رایسب  .درک  یمن  لقن  ثیدح  لصا ، زا  زج  دوب و  ثیدح  لها  رادتسود 

قشمد رد  شنامز  رد  .دوب  هقث  دباع و  اسراپ و  دوب ، هرانم  نکاس  تفگ : یفلس  و 

ص:405

.120 18  / ءالبنلا مالعأ  ریس  ( . 1 - 1
.297 2  / هاعولاهیغب ( . 2 - 2

هرامش ي 992.  464 2  / قشمد خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  همجرت  ( . 3 - 3
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: تسه مه  اه  باـتک  نیا  رد  وا  لاـح  حرش  (1) .دوب » هداز  ثّدحم  ثّدـحم و  .دوب  زاتـشیپ  يرایـسب  ياه  شناد  رد  .دوبن و  شدـننام 
.232 هاورلا 2 /  هابنا  259 ؛ هرهازلا 5 /  موجنلا  82 ؛ ربعلا 4 /  257 ؛ نانجلا 3 /  هآرم 

يریشق نبا  تیاور   - 50

هراشا

.دشاب یم  لاس 532  ياّفوتم  هدرک (2) و  تیاور  وا  زا  ار  فیرش  ثیدح  هک  تسا  رکاسع  نبا  ظفاح  ِداتسا  وا 

شلاح حرش 

يریشق نزاوه  نب  میرکلادبع  مساقلاوبا  داتسا  دنزرف  رّفظملاوبا  لاسنهک ، دنسم ، ماما ، داتسا ، معنملادبع ، يریـشق : نبا  : » دیوگ یبهذ 
.دش ّدلوتم  لاس 445  يروباشین ،

.دنا هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  رکاسع ، نبا  یناعمس و  دعسوبا  مالّسلادبع ، نب  حتفلاوبا  یطامنا ، باهولادبع 

مظتنملا  » رد وا  لاح  حرش  (3) ...اهراک » رد  تلاخد  نودب  وکین و  ینیشنمه  اب  لاوحا ، یگدیشوپ  اب  فیرظ ، يداتسا  دیوگ : یناعمس 
.تسا هدمآ  اه  باتک  رگید  192 و  یکبس 7 /  زا  هیعفاشلا  تاقبط  75 ؛  / 10

یماحش رهاز  تیاور   - 51

هراشا

شخیرات رد  رکاـسع  نبا  ظـفاح  تیاور  هلمج  زا  دـیناسا  نیدـنچ  رد  .تسا  لاس 533  ياّفوتم  یماحـش ، رهاط  نبرهاز  مساـقلاوبا  وا 
.تسا (4) هدمآ 

ص:406

.120 ءالبنلا 18 /  مالعا  ریس  ( . 1 - 1
هرامش ي 984. . 464 2  / قشمد خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  همجرت  ( . 2 - 2

.راصتخا اب  ، 623 19  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 3 - 3
ثیدح 984. مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاح  حرش  ( . 4 - 4
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شلاح حرش 

 - .تسا (2)3 هدرب  مان  لاـس 533  ثداوح  رد  وا  زا  يزوج : نبا  .تسا (1)2 -  هدرک  فیصوت  ناسارخ » دنـسم   » هب ار  وا  یبهذ :  - 1
رد دوب و  روباشین  دنسم  .تسا  ندینش  رد  تّحص  اب  هقث و  یلمتسم ، یماحش  مساقلاوبا  نبدّمحم  نبرهاط  نبرهاز  : » دیوگ يرزج  نبا 

(3) .تشذگرد » لاس 533  یناثلا  عیبر 

زاّزق روصنموبا  تیاور   - 52

هراشا

هطساو ي هب  هک  ریثا  نبا  تیاور  نایوار  هلـسلس ي  رد  .تسا  لاس 535  ياّفوتم  زاّزق ، قیرز  نبدّمحم  نب  نامحّرلادـبع  روصنموبا  وا ،
.تسا (4) هدمآ  هدرک ، تیاور  ار  ثیدح  يدنک ، نمی  نبا 

شلاح حرش 

 - 2(5) ...دوب » وخ  مرن  و  ییاهنت ، رب  ابیکـش  قـالخا ، شوخ  راـکوکین ، نخـس ، مک  مارآ و  ...دینـش  یم  تسرد  وا  : » يزوج نبا   - 1
ینیدم یسوموبا  یناعمس و  رکاسع و  نبا  .تسا  بیطخ  زا  يدادغب  خیرات  يوار  ...روصنموبا  هقث  ردقلا ، لیلج  داتـسا ، زاّزق ، : » یبهذ

دوب ابیکش  قالخا ، شوخ  لدکاپ ، ریذپ ، تسود  حلاص ، يداتسا  وا  ...دنا  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  يدنک  نمیلاوبا  ...يزوج و  نبا  و 
شیاتس وا  زا  نارگید  یناعمـس و  .دینـش  یم  تسرد  تشذگرد و  لاس 535  .تشاد  هدـیاف  وا  يارب  هک  تخادرپ  یم  ییاـهراک  هب  و 

دادغب خیرات  وا ، قیرط  زا  دنا و  هدرک  تیاور  وا  زا  دایز  مدرم  : » دیوگ ریثا  نبا   - 3(6) .دنا » هدرک 

ص:407

.91 4  / ربعلا ( . 1 - 1
.79 10  / مظتنملا ( . 2 - 2

.288 1  / ءارقلا تاقبط  ( . 3 - 3
.22 4  / هباغلا دسا  ( . 4 - 4
.90 10  / مظتنملا ( . 5 - 5

.69 20  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 6 - 6
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(1) .تفای » ترهش  بیطخ 

يرشخمز تیاور   - 53

هراشا

شباـتک رد  و  ثیدــحلا » بـیرغ   » شخب رد  شباــتک  رد  ار  ثیدــح  .تـسا  ياـّفوتم 538  يرـشخمز  رمع  نبدوـمحم  هّللاراـج  وا ،
.تسا (2) هدروآ  هرشعلا » صئاصخ  »

شلاح حرش 

گرزب دیدرت  نودـب  .نایب  ملع  تغل و  وحن و  ثیدـح و  ریـسفت و  رد  گرزب  ياوشیپ  ...رمع  نبدومحم  مساقلاوبا  : » ناکّلخ نبا   - 1
رد اوشیپ  وا  : » يومح توقای   - 2(3) ...دـندمآ » یم  شدزن  شیاه  شناد  زا  يریگ  هرهب  يارب  راـنک  هشوگ و  زا  .دوب  شیوخ  نارود 

بهذم و یلزتعم  دمآرـس ، يرایـسب  ياه  شناد  رد  تشاد ، ناوارف  یـششخب  هدرتسگ و  یـشناد  .دوب  تایبدا  تغل و  وحن و  ریـسفت و 
« .دوب نآ  هدننکراکشآ 

ناگرزب اب  دوب ؛ دمآرس  یشناد  ره  رد  هحیرق و  ییابیز  اب  شوهاب ، رایـسب  تشاد ، ناوارف  یـششخب  هدرتسگ و  یـشناد  : » يدوواد  - 3
(4) ...تشون » يدنمدوس  ياه  باتک  درک و  یم  رادید 

یطامنا تیاور   - 54

هراشا

لقن وا  زا  شخیرات  رد  ار  ثیدـح  هک  تسا  رکاسع  نبا  ظـفاح  ناداتـسا  زا  لاس 538 و  ياّفوتم  یطامنا  باّهولادـبع  تاکربلاوبا  وا ،
.تسا (5) هدرک 

ص:408

بابللا 33/3 ( . 1 - 1
لاس 98/1388 دادغب  پاچ  هرشعلا  صئاصخ  ثیدحلا 28/1  بیرغ  یف  قءافلا  ( . 2 - 2

نیرسفملا 2 314 تایفو  ( . 3 - 3
.314 2  / نیرّسفملا تاقبط  ( . 4 - 4

ثیدح 994. قشمد / خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  همجرت  ( . 5 - 5
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شلاح حرش 

دوز نتفگ  رکذ  ماگنه  امیـس ، شوخ  هراومه  دـناد ، یم  يرایـسب  تیاور  تسا ، ّتقداب  هقث ، ظفاح ، وا  تفگ : یناعمـس  : » یبهذ  - 1
...دوب ترشاعموکین  نایرگ ،

هدنامزاب تفگ : رـصانلا  نبا  .تشاد  تیاور ) زا   ) یبوخ تخانـش  .دوب  نانیمطا  دروم  یظفاح  ام و  تسود  باهولادـبع  تفگ : یفلس 
، یطامنأ :» یطویس  - 2(1) .دوب » نانیمطا  دروم  تفر و  ایند  زا  سانـشان  .دـیمهف  یم  بوخ  دینـش و  رایـسب  ثیدـح  .دوب  ناداتـسا  ي 

(2) ...تسا » تاکربلاوبا  دادغب ، ثّدحم  دنمشناد ، ظفاح ،

نوریخ نبا  تیاور   - 55

هراشا

.تسا هدرک  تیاور  وا  زا  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  ار  ثیدح  .دـشاب  یم  لاس 539  ياّفوتم  يدادغب ، نوریخ  نبدّمحم  روصنموبا  وا ،
(3)

شلاح حرش 

(4) .مدناوخ » ثیدح )  ) وا رب  مدینش و  وا  زا  رایسب  تسرد ، حیحص و  شندینش  دوب و  نانیمطا  دروم  وا  : » يزوج نبا   - 1

نآرق توالت  زا  ریغ  يراک  دوب و  حلاص  نانیمطا و  دروم  تفگ : یناعمس  تسا -  لاسنهک  ياوشیپ  داتسا و  نوریخ ، نبا  : » یبهذ  - 2
نبا تشذگرد (5)3- دادـغب  رد  لاـس 539  بجر  رد  دوب  تنـس  لـها  زا  یعفاـش و  وا  تفگ  باـشخلا  نبا  تشادـن  نآ  شزوـمآ  و 

دوب (6) اوشیپ  اه  تئارق  رد  ریخ و  حلاص  يدرم  وا  ( تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ظفاح   ) يزرج

ص:409

.دراد  134 20  / ءالبنلا مالعا  ریس  رد  مه  یلاح  حرش  4 1282 و   / ظاّفحلا هرکذت  ( . 1 - 1
.464 ظاّفحلا / تاقبط  ( . 2 - 2

ثیدح 992. مالسلا /  هیلع  نینمؤملاریما  همجرت  ( . 3 - 3
.115 10  / مظتنملا ( . 4 - 4

.94 20  / ءالبنلا مالعأ  ریس  ( . 5 - 5
.192 2  / ءاّرقلا تاقبط  ( . 6 - 6
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يدادغب دّمحم  رتخد  همطاف  تیاور   - 56

هراشا

نایوار هلسلس  رد  .دوب  هتـسجرب  ناظفاح  زا  رگید  يدادعت  ینیدم و  یـسوموبا  رکاسع و  نبا  و  یناعمـس ، داتـسا  لاس 539 و  ياّفوتم 
وا هک  تسا  هدرک  لقن  وا  زا  ار  ثیدح  هطساو  کی  هب  راّجن  نبا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  راّجن  نبا  ظفاح  تیاور  هب  فیرـش  ثیدح  نیا 

.تسا هدرک  تیاور  دمآ ) رتشیپ  هک   ) يروباشین راّیع  زا 

شلاح حرش 

نبدّـمحم رتخد  همطاف  ءاهبلا ، ما  ناهفـصا ، دنـسم  لاسنهک ، هحلاص ، هظعاو  دنمـشناد ، يداتـسا  يدادـغب ، رتخد  همطاـف  : » یبهذ  - 1
تشاد و ینالوط  يرمع  ...تسا  راهچ  دصراهچ و  لاس  زا  دعب  شّدلوت  .تسا  یناهفصا  يدادغب  نب  ّیلع  نب  نسح  نبدمحا  دعسوبا 
لاسنهک و داتسا ، وا  تفگ : یناعمـس  .دنا  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  ینیدم  یـسوموبا  رکاسع و  نبا  یناعمـس و  .دوب  دّرفتم  یبلاطم  رد 

شّنـس تفگ : تشذگرد و  لاـس 539  ناـضمر  مجنپ  تسیب و  رد  تفگ : یـسوموبا  .تسا و  هدروآ  ار  شدـّلوت  خـیرات  .دوب  دنـسم 
(2) ...دینش » راّیع  دیعس  زا  ار  يراخب  حیحص  ...ناهفصا و  ِدنسم  : » دامع نبا   - 2(1) .دوب » لاس  راهچ  دون و  هب  کیدزن 

رهاط نب  هیجو  تیاور   - 57

هراشا

دئارف  » رد ینیومح  ظفاح  تیاور  هب  ثیدح  نایوار  هلسلس ي  رد  .دشاب  یم  لاس 541  ياّفوتم  يدادغب و  یماّحش  رهاط  نب  هیجو  وا ،
هدرک تیاور  يدنقرمـس  دـمحا  نب  نسح  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  دراد  رارق  ظاّفحلا » هرکذـت   » رد یبهذ  ظـفاح  و  نیطمـسلا »

.تسا

شلاح حرش 

امیساب و شوروکین ، وگ ، تسار  رایسب  حلاص ، يداتسا  : » يزوج نبا   - 1

ص:410

.109 4  / ربعلا 20 148 ؛  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 1 - 1
.دراد یلاح  حرش   11 4  / ءاسنلا مالعا  رد  4 123 و   / بهذلا تارذش  ( . 2 - 2
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 - 2(1) .مراد » هزاجا  شیاه  هعومجم  شیاه و  هدینش  هب  تبسن  وا  زا  نم  دوب و  وگرکذ  رایسب  نایرگ ، تعرـس  هب  ینارون ، ینـساحم 
لداع و خیـش  : » دیوگ نینچ  مه  (2) .دوب » هناـگی  شدوخ  نارود  رد  شردارب و  دـننامه  هن  هتبلا  دـبعتم  عضاوتم ، ّریخ ، يدرم  : » یبهذ

راکوکین نادرم  دننام  .متشون  رایـسب  وا  زا  دیوگ : یناعمـس  .دنا  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  یناعمـس  رکاسع و  نبا  .دوب  ناسارخ  دنـسم 
.درک یم  محر  هلص  دناوخ و  یم  نآرق  رایسب  دوب و  نتفگرکذ  لوغـشم  هراومه  تبحـص ، شوخ  یتسود و  هدننکراهظا ي  عضاوتم ،

(3) .دوب » هناگی  ییاهزیچ  رد  شدوخ  نارود  رد 

ضایع یضاق  تیاور   - 58

هراشا

« کملا حـتف   » شباتک رد  یبرغم  ِظفاح  تیاور  هب  ثیدـح  نایوار  هلـسلس ي  رد  .دـشاب  یم  لاس 544  ياّفوتم  یـسوم  نب  ضایع  وا ،
.تسا (4) هدش  عقاو 

شلاح حرش 

زا یکی  .دــشاب  یم  لاـس 476  رد  هتبـس »  » رد شدـّلوت  شکارم ، رد  یتـسب  ضاـیع  نب  یـسوم  نب  ضاـیع  یـضاق  : » يدرو نـبا   - 1
.تسا نابیدا  ثدحم و  ناظفاح  نایاوشیپ 

 - 3(6) .دوب » دمآرـس  نآ  مولع  ثیدـح و  رد  شدوـخ  نارود  رد  : » ناـکّلخ نبا   - 2(5) .تسا » نآ  رب  هاوگ  شراعـشا  اه و  باـتک 
(7) .تسا » مهف  شوهاب و  نیقی و  ملع و  لها  زا  وا  تفگ : لاوکشب  نبا  : » یبهذ

ص:411

.124 10  / مظتنملا ( . 1 - 1
.113 4  / ربعلا ( . 2 - 2

.109 20  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 3 - 3
.57 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 4 - 4
.72 2  / رصتخملا همتت  ( . 5 - 5

.152 3  / نایعألا تایفو  ( . 6 - 6
.1304 4  / ظاّفحلا هرکذت  ( . 7 - 7
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یلقهد تیاور   - 59

نینچ مالـسلا »  هیلع  نینمؤملاریمأ  نأش  یف  هدنـسملا  رابخألا   » لصف رد  ءافلخلا » لئاضف  یف  بابلألا  بابل   » شباتک رد  ار  ثیدح  نیا 
: تسا هدرک  تیاور 

نبروصنم زا  یبیطخ ، یـسیع  نبرمع  صفحوبا  مالـسا ، فرـش  نید ، ناـبهگن  توسک ، شیپ  ياوشیپ  مهیقف ، داتـسا  داد ، ربخ  ار  اـم  »
زا ینزوز ، دّمحم  نب  نیسح  هّللادبعوبا  نبدعـس  ءادردلاوبأ  زا  لاس 543 - هدعقیذ ي  مهدزیـس  هعمج ي  زور  رد  يدابآدسا  هّللاهبه 

نبزیزعلادبع نامحّرلا و  دـبع  نب  بوقعی  زا  دیعـس ، نبهبیتق  زا  نامثعوبا ، زا  يوره ، دّـمحم  نب  نسحلاوبا  نب  کلملادـبع  لصفلاوبا 
: تفگ هک  ساّبع  نبا  زا  يدعاس ، دعس  نب  لهس  زا  تسا  بوقعی  زا  ظفل  مزاخوبا و 

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

اّلم تیاور   - 60

هراشا

.دشاب یم  لاس 570  ياّفوتم  اّلم »  » هب فورعم  یلصوم  رضخ  نبدّمحم  نبرمع  وا ،

رد هتفرگ و  رارق  ناگرزب  دامتعا  دروم  هک  تسا  یباتک  .تسا  هدرک  تیاور  نیدـبعتملا » هلیـسو   » شباتک رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا 
.دنا (1) هدرک  لقن  نآ  زا  يوبن  هریس ي  ثیدح و  ياه  باتک 

شلاح حرش 

: هلمج زا  دنا  هداد  رارق  شیاتس  دروم  دنا و  هدروآ  ار  وا  لاح  حرش  ناگرزب  زا  یهورگ 

.شخیرات (3) رد  يزوج ، نبا  طبس  .شخیرات (2)2 -  رد  يزوج ، نبا   - 1

ص:412

.164 2  / نیدّبعتملاهلیسو ( . 1 - 1
.249 10  / مظتنملا ( . 2 - 2

.310 8  / نامّزلاهآرم ( . 3 - 3
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.شخیرات (2) رد  ریثک ، نبا  .شخیرات (1)4 -  رد  يدرب ، يرغت  نبا   - 3

يرابنألا نبا  تیاور   - 61

هراشا

 . دشاب یم  لاس 577  ياّفوتم  يرابنا  نبدّمحم  نب  نامحّرلادبع  تاکربلاوبا  وا ،

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دیامرف : یم  شّقح  رد  ربمایپ  : » تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  مّلسُم  لاسرا  هنوگ  هب  ًالسرم ؛ ار  ثیدح  نیا 
(3)

شلاح حرش 

اه باتک  رد  هک  اج  نآ  ات  دش  رّحبتم  تاّیبدا  رد  ...هّللادیبع  نبدّمحم  نب  نامحّرلادبع  تاکربلاوبا  يوغل ، ِيرابنألا  نبا  : » يونـسا  - 1
.تشذگرد لاس 577  نابعش  مهن  هعمج ي  بش  دادغب  رد  ...دش  شیوخ  نامز  ياوشیپ  هتشر  نیا  نادرگاش  و 

، راد نتـشیوخ  راشرـس ، یـشناد  اب  وگ ، تسار  رایـسب  هقث و  ییاوشیپ  : » یبتک رکاـش  نبا   - 2(4) .تسا » هدرک  داـی  وا  زا  ناـکّلخ  نبا 
، دـباع اسراپ ، تاکربلاوبا ؛ حـلاص  هدـنب ي  : » داـمع نبا   - 3(5) .تفریذـپ » یمن  يزیچ  سک  چــیه  زا  .دوـب  فـیفع  یقتم و  اـسراپ ،

(6) .دوب » ایند  كرات  ریگ و  هشوگ  صلخم ،

یناقلاط تیاور   - 62

هراشا

.دشاب یم  لاس 590  ياّفوتم  ینیوزق  یناقلاط  لیعامسا  نبدمحا  ریخلاوبا  نیّدلا  یضر  وا ،

نوک یف   » ناونع اب  موس  تسیب و  باب  رد  نیعبرألا »  » شباتک رد  ار  ثیدح  نیا 

ص:413

.67 6  / هرهاّزلا موجنلا  ( . 1 - 1
.282 2  / هیاهّنلا هیادبلا و  ( . 2 - 2

.46 وحنلا / یف  هلدألا  عمل  ( . 3 - 3
.120 1  / هیعفاّشلا تاقبط  ( . 4 - 4

.292 2  / تایفولا تاوف  ( . 5 - 5
.258 4  / بهّذلا تارذش  ( . 6 - 6
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: تسا هدروآ  نینچ  ملعلا » هنیدم  باب  ّیلع 

ام درک  ثیدح  و  تفگ : مکاح  .يوره  نامحّرلادبع  نبدّـمحم  زا  يوما ، ساّبعلاوبا  درک  ثیدـح  ار  ام  تفگ : مکاح  هراب  نیا  رد  «و 
نب حـلاص  نب  مالّـسلادبع  تلـصوبا  زا  دادـغب ، رد  يروباشین  جاّرـس  قاحـسا  نب  میهاربا  زا  راّفـص ، هّللادـبع  نبدّـمحم  هّللادـبعوبا  ار 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعا ، زا  هیواعموبا  زا  روباشین ، رد  يوره  هرسیم  نب  نامیلس 
(1) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس 

شلاح حرش 

: یبهذ  - 1

...یعفاش ینیوزق  یناقلاط  فسوی  نب  لیعامسا  نبدمحا  ریخلاوبا  نیّدلا  یضر  اه ، شناد  ياراد  ظعاو ، هماّلع  ماما ، داتسا ، یناقلاط ، »
رکّذلا مئاد  دوب ، رازگزامن  هدننک و  تدابع  رایسب  ...دوب  اوشیپ  هظعوم  فالخ و  ریسفت و  لوصا و  بهذم و  رد  وا  تفگ : راّجنلا  نبا 

ّریخ و رایـسب  ...درک  ـالما  ثیدـح  سرد  سلجم  نیدـنچ  رد  تفگ : یثیبّدـلا  نبا  ...ناـنیمطا و  دروم  شتیاور  رد  ...كاروـخ  مک  و 
هب بّقلم  ظعاو ، یفوص ، هیقف ، ماـما ، داتـسا ، : » یکبـس  - 2(2) ...تشذگرد » لاس 590  مّرحم  رد  هکنیا  اـت  ...دوب  رازگزاـمن  رایـسب 

.تسا (3) هدروآ  شیارب  یلّصفم  لاح  حرش  و  ...ناگرزب » زا  یکی  نیّدلا ، ّیضر 

يدنک نمیلاوبا  تیاور   - 63

هراشا

نبا ظفاح  یجنگ و  ظفاح  تیاور  هب  ثیدـح ، نیا  نایوار  هلـسلس ي  رد  .تسا  لاس 613  ياّفوتم  يدادغب ، يدنک  نسح  نبدـیز  وا ،
.دراد رارق  هباغلادسا »  » باتک رد  ریثا ،

ص:414

.تسا سیون  تسد  یضترملا  بقانم  نم  یقتنملا  نیعبرألا  باتک  ( . 1 - 1
.190 21  / ءالبنلا مالعا  ریس  ( . 2 - 2

.7 6  / هیعفاّشلا تاقبط  ( . 3 - 3
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شلاح حرش 

اه و یفنح  داتـسا  تغل ، لها  ناوخ  ثیدح  يدادغب ، نسح  نبدیز  نب  نسح  نبدیز  نمیلاوبا  يدنک ، نیّدـلا  جات  هماّلع  : » یبهذ  - 1
زا ار  نآرق  .دش و  ّدلوتم  دادـغب  رد  لاس 520 ه  نابعـش  رد  : » يرزج نبا   - 2(1) ...نارود » دنـسم  ماش و  رد  نییوحن  ناناوخ و  نآرق 

هدردار هناگهد  ياه  تئارق  هکنآ  رت  بیجع  تسازیگنا و  تفگـش  نیا  هکدوب  هلاستفه  دودـح  هک  یلاـحرد  تخومآ  طاـیخلا  طـبس 
ياهدانـسا هب  تبـسن  تساـیند  رد  وا  یگناـگی  شرمع و  لوـط  نآزارتروآ  تفگـش  درادـن و  هقباـس  وا  زا  شیپ  هک  دـناوخ  یگلاـس 

تغل وحن و  رد  وا  : » ریثا نبا   - 3(2) .درک » یگدنز  لاس  هس  داتـشه و  اه  تئارق  ندناوخ  زا  سپ  وا  .ثیدح  اه و  تئارق  رد  شیالاو 
(3) .تشاد » هتشررس  فلتخم  ياه  شناد  رد  تشاد و  یلاع  ییاهدانسا  ثیدح  رد  دوب و  ماما 

یعفار تیاور   - 64

هراشا

ظفاـح تیاور  هـب  ثیدـح  ناـیوار  هلـسلس ي  رد  تـسا و  لاـس 624  ياـّفوتم  ینیوزق ، یعفار  دّـمحم  نب  میرکلادـبع  مساـقلاوبا  وا ،
.تسا (4) هدمآ  نیطمسلا » دئارف   » باتک رد  ینیومح 

شلاح حرش 

هدرک و شیاتـس  ار  وا  ناسیون  لاح  حرـش  .تسا  لاجر  خـیرات و  ثیدـح و  رد  ّتنـس  لها  داـمتعا  دروم  گرزب و  نادنمـشناد  زا  وا 
هب دینک  هاگن  ...تسا  ّتنس  لها  نایم  روهشم  ربتعم و  ياه  باتک  زا  نیوزقب » ملعلا  لها  رکذب  نیودتلا   » شباتک .دنا و  هتشاد  گرزب 

: ياه هتشون 

.119 هّیعفاّشلا 5 /  تاقبط  باتک  رد  یکبس   - 1

ص:415

لاس 613. ثداوح  ربعلا ، ( . 1 - 1
.297 1  / ءارقلا تاقبط  ( . 2 - 2

.130 12  / خیراّتلا یف  لماکلا  ( . 3 - 3
.98 نیطمسلا 1 /  دئارف  ( . 4 - 4
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.148 رصتخملا 2 /  همتت  باتک  رد  يدرو  نبا   - 2

.3 تایفولا 2 /  تاوف  باتک  رد  رکاش  نبا   - 3

.خیرات لاجر و  رگید  ياه  باتک  و 

یقشمد رصنوبا  تیاور   - 65

هراشا

هب ار  وا  لقن و  وا  زا  ار  تیاور  هک  تسا  یجنگ  ِظفاح  ِداتسا  لاس 635 و  ياّفوتم  یقشمد  هّللاهبه  نبدّمحم  نیّدلا  سمش  رصنوبا  وا ،
.تسا هدومن  فیصوت  هاضقلا » یضاق  هماّلع  »

شلاح حرش 

لاس 549 یعفاش ، یقشمد  ییحی  نب  هّللاهبه  نب  دّمحم  نب  هّللاهبه  نبدّمحم  نیّدلا  سمش  یـضاق  ِيزاریـش ، نبارـصنوبا  : » یبهذ  - 1
.دنداد ثیدح  لقن  هزاجا ي  وا  هب  خیاشم  زا  يرگید  هورگ  تقولاوبا و  .دش و  ّدلوتم 

.تشاد هخیشم  رد  یباتک  دینش و  ثیدح  يرایسب  هورگ  یبوبح و  نب  یلعیوبا  زا 

.دش تلالج  تسایر و  تیاور و  شناد و  رد  قشمد  لها  ناگرزب  زا  دومن و  هرظانم  داد و  اوتف  درک و  سیردت 

رادنید و ّریخ ، لضاف ، یهیقف  وا  : » هبهش یـضاق  نبا  .تشذگرد (1)2 -  یناّثلا  يدامج  رد  درک و  سیردت  يربک » هّیماش   » رد یتّدـم 
(2) .درک » یم  يرپس  شناد  شرتسگ  هب  ار  شتقو  رتشیب  .دوب  امیس  شوخ  تشاد و  راقو  شمارآ و  .دوب  فصنم 

یمزراوخ اجّرلاوبا  تیاور   - 66

هراشا

رهش لئاضف   » باتک رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هک  تسا  لاس 658  ياّفوتم 

ص:416

.145 5  / ربعلا ( . 1 - 1
5  / یکبسلا تاقبط  5 174 و   / بهّذلا تارذش  13 151 و   / هیاهّنلا هیادبلا و  رد  ییاه  لاح  حرش  و  ، 113 2  / هّیعفاّشلا تاقبط  ( . 2 - 2

.دراد  43
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: تفگ ساّبع  نبا  تسا : هدروآ  نینچ  رشع » هسداّسلا  هلیّللا   » شخب رد  ناضمر »

نآ دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  .تسا  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
« .دیآ رَد 

شلاح حرش 

هدمآ وا  شیاتـس  لاح و  حرـش  ییاه  باتک  رد  .تسا  یفنح  یمزراوخ  يدهاز  دّـمحم  نبدومحم  نبراتخم  نیّدـلا  مجن  اجّرلاوبا  وا ،
نیّفلؤملا 12: مجعم  ، 213 هّیهبلا : دئاوفلا  ، 166 هّیضملا 2 : رهوجلا  ، 54 مجاّرتلا : جات  هب : دینک  هعجارم  .تسا 

.211

.تسا سیون  تسد  زونه  شا  هدشدای  باتک 

یکلام هرمج  یبا  نبا  تیاور   - 67

هراشا

نینچ هدرک ، لقن  مّلـسم  لسرم  ناونع  هب  شباتک  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  .تسا  لاس 699  ياّفوتم  هرمجوبا  نب  هّللادـبع  دّـمحموبا  وا 
(1) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ « :

شلاح حرش 

، دهاز حلاص ، ّیلو  دمآرـس ، ناوخ ، نآرق  ربهر ، هدننک ، تیاور  رایـسب  هرمجوبا ، نب  هّللادبع  دّمحموبا  : » دـیوگ فولخم  دّـمحم   - 1
، تاّیز نسحلاوبا  هلمج  زا  تفرگ  ارف  ثیدـح  یهورگ  زا  .تسا  هدـمآ  ییاه  هوزج  رد  هک  تسا  ییاه  تمارک  ياراد  هّللاـب ، فراـع 

فیلأت تسا  روهشم  هک  ار  سوفّنلا » هجهب   » نآ حرش  يراخب و  رصتخم  .درک  تفایرد  تیاور  وا  زا  جاحلا  نبا  لخدملا ، هدنـسیون ي 
نبدعـس نب  هّللادـبع  اوشیپ ، فراع  حرـش  : » دـیوگ يراخبلا » حورـش   » باـتک رد  هفیلخ  جاـح   - 2(2) .تشذـگرد » لاـس 669  .درک 

هدرک و رصتخم  ار  يراخب  حیحص  نآ  رد  هک  یسلدنا ، هرمجوبا 

ص:417

.243 4  / 2 175 و  / سوفنلا هجهب  ( . 1 - 1
.199 هیکلاملا / تاقبط  یف  هیکّزلا  رونلا  هرجش  ( . 2 - 2
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نآ دض  رب  هچ  نآ  تسا و  نآ  عفن  هب  هچ  نآ  ندناسانـش  شفده  دیمان و  سوفنلاهجهب »  » ار نآ  دراد و  ثیدـح  رازه  هس  هب  کیدزن 
(1) .دوب » تسا ،

يریون تیاور   - 68

هراشا

.تسا لاس 732  ياّفوتم  باّهولادبع ، نبدمحا  ساّبعلاوبا ، نیّدلا  باهش  وا ،

مشناد و رهـش  نم  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  ثیدـح 
(2) .دیآ » نآ  يوس  هب  شرد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع 

شلاح حرش 

هدابع نب  باهولادبع  نبدمحا  نب  باهولادبع  نبدمحا  ساّبعلاوبا  نیّدلا  باهـش  هیقف ، خّروم  ماما ، داتـسا ، : » دـیوگ يدرب  يرغت  نبا 
، هیقف يدرم  وا  .درم  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  زور  رد  يریون ،» خیرات   » هب فورعم  خـیرات  باتک  هدنـسیون ي  یعفاش ، ِيریون  يرکب 

(3) .تشاد » هتشررس  يرایسب  ياه  شناد  رد  و  تسدربز ، یخّروم  لضاف ،

یبهذ تیاور   - 69

هراشا

: تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  يدنقرمـس  زا  شدنـس  اب  ظاّفحلا » هرکذت   » رد ار  ثیدـح  .تسا  لاس 748  ياّفوتم  دمحا ، نبدّـمحم  وا ،
ِيدنقرمـس دـمحا  نب  نسح  زا  رهاط ، نب  هیجو  زا  هیومح ، نبدـحاولادبع  زا  ساـّبع ، نب  نسح  زا  ییحی ، نب  قاحـسا  داد  ربخ  ار  اـم  »

(4) ...ظفاح »

شلاح حرش 

ررّدلا رد  ینالقسع  رجح  نبا  216 و  شتاقبط 5 /  رد  یکبس »  » ار شلاح  حرش 

ص:418

.550 1  / نونّظلا فشک  ( . 1 - 1
.6 20  / برألا هیاهن  ( . 2 - 2

.299 9  / هرهاّزلا موجنلا  ( . 3 - 3
.دابآردیح ، 28 4  / ظاّفحلا هرکذت  ( . 4 - 4
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نینچ یناکوش  هتفگ ي  هصالخ  .دنا  هدروآ   11 2  / علاطلا ردبلا  رد  یناکوش  و  ظاّفحلا 517 ، تاقبط  رد  یطویس  426 و  هنماکلا 4 / 
: تسا

رجح نبا  .تفای  تراهم  ثیدـح  نف  رد  اهروشک ، رد  هرـشتنم  ياه  باتک  بحاص  خّروم ، گرزب ، ظـفاح  یبهذ ، دـمحا  نبدّـمحم  »
« ...دوب تبغر  دروم  هدش و  هتفریذپ  اه  نآ  یمامت  تشاد و  دوخ  نارود  رد  ار  اه  فینصت  نیرتشیب  دیوگ : شا  هرابرد 

یقشمد ریثک  نبا  تیاور   - 70

هراشا

: تسا هدروآ  نینچ  شخیرات  باتک  رد  ار  ملعلاهنیدم » انأ   » ثیدح .تسا  لاس 774 ، ياّفوتم  ریثک  نبرمع  نب  لیعامسا  وا ،

ساّبع نبا  زا  دـهاجم ، زا  شمعا ، زا  هیواعموبا ، زا  یناجرج ، ورمعوبا  هملـس  نبدـمحا  زا  يدـع  نبا  ار  نآ  ساّبع ، نبا  ثیدـح  اّما  » 
: تفگ هک  هدرک  تیاور 

ِرد دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  »
(1) .دیآ » رهش 

شلاح حرش 

: ظاّفحلا تاقبط   » رد یطویس  و  « 399 هنماکلا 1 /  رردلا   » رد ینالقسع  رجح  نبا 

...ریثک نبرمع  نب  لیعامسا  : » دیوگ هراب  نیا  رد  يدوواد  .دنا  هدروآ  ار  وا  لاح  حرش  « 529

اه و ّتلع  اهدانـسا و  تخانـش  نآرق و  ظفح  هب  دینـش و  ثیدـح  رایـسب  دوب ، ظافلا  یناـعم و  گرزب  ناـظفاح و  نادنمـشناد و  ربهر 
« .دوب ناوج  هک  یلاح  رد  دش  دمآرس  اه  هنیمز  نیا  رد  و  دروآ ، يور  خیرات  لاجر و 

.تسا (2) هدرک  لقن  وا  فصو  رد  ار  نارگید  رجح و  نبا  یبهذ و  ياه  هتفگ  سپس 

یقارعلا نیز  تیاور   - 71

هراشا

رد .تسا  لاس 806  ياّفوتم  یقارعلا » نیز   » هب فورعم  نیسح  نب  میحّرلادبع  وا ،

ص:419

.358 7  / دیاهّنلا هیادبلا و  ( . 1 - 1
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.110 1  / نیرّسفملا تاقبط  ( . 2 - 2
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.تسا (1) هدش  عقاو  کلملا » حتف   » شباتک رد  یبرغم  ظفاح  تیاور  قیرط 

شلاح حرش 

ثیدـح دانـسا  نتم و  رد  .تسا  رـصم  راید  داتـسا  ثّدـحم و  ظفاح ، یقارعلا »  » هب فورعم  نیـسح ، نب  میحّرلادـبع  : » يرزج نبا   - 1
.دش دوخ  نارود  هناگی ي  تیاور  يروآدرگ و  فیلأت و  نتشون و  رد  .تخومآ و  هقف  نارگید  يونـسا و  نامداتـسا  زا  دش و  دمآرس 

...نارود ظفاح  ...روهشم  گرزب ، ماما  ظفاح ، یقارعلا ، : » دیوگ یطویس  .تشذگرد (2)2 -  لاس 806  نابعش  مود  هبنشراهچ  زور 

ریثا و نبدامع  هعامج و  نباّزع  ییالع و  یکبس و  دننام  .دنداد  یم  رارق  شیاتس  دروم  ار  وا  ناوارف  تفرعم  لیلد  هب  شرصع  ناداتسا 
.تسا (4) هدروآ  وا  زا  ینالوط  رایسب  لاح  حرش  يواخس   - 3(3) ...نارگید »

یمثیه تیاور   - 72

هراشا

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح .تسا  لاس 807  ياّفوتم  یمثیه  رکبوبا  نب  ّیلع  نیّدلارون  وا ،

سک ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  «و 
(5) .تسا » هدرک  تیاور  یناربط  ار  نآ  .دیآ » شیوس  هب  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد 

شلاح حرش 

يراکزیهرپ و نید و  رد  .دش و  ّدلوتم  لاس 735  بجر  رد  .دوش  یم  هتخانـش  یمثیه »  » هب ظفاح و  رکبوبا ، نب  ّیلع  دـیوگ : يواخس 
تدابع و شناد و  هب  يروآور 

ص:420

.22 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 1 - 1
.328 1  / ءارقلا تاقبط  ( . 2 - 2
.543 ظاّفحلا / تاقبط  ( . 3 - 3

.178 - 171 4  / عماللا ءوضلا  ( . 4 - 4
.114 9  / دئاوّزلا عمجم  ( . 5 - 5
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.دوب زیگنا  تفگش  اهدرو 

.دومن یم  يرود  رایسب  تارکنم  هب  تبسن  دوب و  میلس  یترطف  اب  مرن ، مارآ ، ّریخ ، وا  دیوگ : شمجعم  رد  ام  خیش 

.دوب هرهاق  ناکین  زا  وا  دیوگ : یبلح  ناهرب  و 

.دوب ّریخ  راکوکین و  تشاد و  ظفح  يرایسب  راثآ  اه و  نتم  دیوگ : یساف  یقت  و 

.دوب مدرم  رادتسود  عضاوتم و  اسراپ ، ظفاح ، دنمشناد ، اوشیپ ، دیوگ : یهقفأ 

وا ییاسراپ  يراکزیهرپ و  يراد و  نید  شیاتس  .تشاد  اوقت  يراکزیهرپ و  تدابع و 

.دوب (1) ناگمه  قاّفتا  دروم  هنیمز  نیا  رد  تسا و  ناوارف  رایسب 

يدنشقلق تیاور   - 73

هراشا

تقیرط نـیا  رب  ینید  ياـه  هـفیظو  هراـبرد ي  ياـه  هتـشون  زا  : » دـیوگ .دـشاب  یم  لاس 821  ياـّفوتم  یلع  نبدـمحا  ساـّبعلاوبا  وا ،
: هنوگ نیدب  .تسا  تاضق  یضعب  رایتسد  زا  لضاف  یضاق  ياهراتشون 

باطخلا لصف  مالک  اب  هک  شیومع  رسپ  ربمایپ و  ردارب  رب  مالـس  و  تسا ...  هدرتسگ  وا  ياه  شـشخب  هک  يراگدرورپ  ِنآ  زا  ساپس 
اب دروآ و  تسد  هب  شیارب  ار  اه  تمرکم  زغم  لصا و  هک  بلاطیبا ، نب  ّیلع  نینمؤملاریما  .دوب  وا  نیـشناج  شرترب ، شناد  شیوخ و 

ّیلع ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف زیامتم  ار  وا  شنخـس  نیا  اب  ناگمه  زا  دـش و  اراوگ  اه ، لد  شریذـپ  يرادـیاپ و  شا ، يرابدرب  درَگ 
(2) ...اهباب »

شلاح حرش 

حبـص  » شباتک اب  دوب ، دـنمرنه  خّروم و  بیدا ، يا ، هرهاـق  سپـس  يدنـشقلق  دـمحا  نب  ّیلع  نبدـمحا  ساـّبعلاوبا  : » دـیوگ يواـخس 
.تسا و نآ  دننام  اهروشک و  فیصوت  خیرات و  تایبدا ، زا  يا  هعومجم  هک  تسا  شباتک  نیرتهب  نآ  تفای و  ترهش  یشعألا »

ص:421

( هصالخ روط  هب  . ) 200 5  / عماللا ءوضلا  ( . 1 - 1
.425 10  / یشعألا حبص  ( . 2 - 2
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(1) .تشذگرد » لاس 821  دراد ، مه  يرگید  ياه  باتک 

ینیع تیاور   - 74

هراشا

هدرک تیاور  يراـخب  حیحـص  رب  دوخ  حرـش  رد  ار  ثیدـح  .تسا  لاس 855  ياـّفوتم  ینیع  یفنح  دـمحا  نبدومحم  نیّدـلاردب  وا ،
.تسا (2)

شلاح حرش 

، هماّلع وا  دـیوگ : يدرب  يرغت  نبا  شدرگاش  ینیعلا ،»  » هب فورعم  یفنح  ...دومحم  دّـمحموبا  ءانثلاوبا و  نیّدـلاردب  : » داـمع نبا   - 1
.دوب شناد  ياهفرظ  زا  یکی  ...تاضقلا  یضاق  ناراتساوخ  دصقم  ناخّروم ، رادمدرس  شا ، هنامز  نارود و  هناگی ي 

یماما وا  : » دنک یم  شفیصوت  نینچ  نیا  هدروآ و  وا  زا  یلّصفم  لاح  حرش  يواخـس   - 2(3) ...دنتفرگ » هرهب  وا  زا  يرامش  یب  دارفا 
ياه هتشر  رد  تفرگ ، یم  راک  هب  ار  نآ  رایسب  دوب و  نابز  خیرات و  ظفاح  .دوب  نآ  ریغ  یبرع و  فرص و  هب  اناد  يا  هماّلع  دنمـشناد ،
سپس « .داد سرد  اوتف و  درک و  لقن  ثیدح  .دوب  عضاوتم  وکین و  ینیـشن  مه  تفای ، شرتسگ  شترهـش  مان و  تشاد ، تسد  فلتخم 

.تسا (4) هدرک  لقن  نارگید  رجح و  نبا  زا  ار  وا  لاح  حرش 

یطساو روعا  تیاور   - 75

هراشا

ار ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح .دنا  هداد  ار  شخساپ  هیماما  ناگرزب  زا  یهورگ  .تسا  هّیماما  رب  ّدر  رد  روهـشم  هلاسر ي  هدنـسیون ي  وا 
باتک نیا  رد  وا ، تسردان  ياه  هتفگ  ضّرعتم  نیا  زا  سپ  هک  .تسا  هدروآ  نآ ، رب  لالدتسا  هب  ییوگ  خساپ  ماقم  رد  شا  هلاسر  رد 

.یلاعت هّللاءاش  نا  .دش  میهاوخ 

ص:422

( تسا هدش  هصالخ  . ) 8 2  / عماللا ءوضلا  ( . 1 - 1
.631 7  / يراقلاهدمع ( . 2 - 2

.855 ثداوح / بهّذلا ، تارذش  ( . 3 - 3
(. راصتخا اب   ) 135 - 131 10  / عماّللا ءوضلا  ( 4 - 4
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شلاح حرش 

هّللادـبع خیـش  هک  تسا  یناسک  زا  .تسا  ینیکاکـس  مجن  درگاش  یعفاـش ، یطـساو  نساـحملاوبا  لاـمج  فسوی ، : » دـیوگ يواـخس 
هدـیمان هضفارلا » یلع  دّرلا  یف  هضراعملا  هلاسّرلا   » ار نآ  هک  مدـید  يا  هتـشون  وا  زا  .تسا  هدرک  تاـقالم  ار  وا  هّکم ، نکاـس  يرـصب 

(1) .تسا » هدروآرد  مظن  هب  راصتخا  هب  ار  هحلملا »  » نینچ مه  .تسا 

یفنح ریزو  نبا  تیاور   - 76

ظفل نیا  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  لـسرم  روـط  هب  هضورلا »  » شباـتک رد  ار  ثیدـح  .تسا  لاس 920  ياّفوتم 
(2) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا : هدرک  تیاور 

عیبد نبا  تیاور   - 77

هراشا

.تسا لاس 941  ياّفوتم  یلع ، نب  نامحّرلادبع  وا ،

.تسا (3) هدرک  تیاور  ار  ثیدح  ساّبع  نبا  زا  كردتسم  رد  مکاح  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  شحیحص  رد  يذمرت  زا 

شلاح حرش 

هدرک فصو  ار  وا  اه  فیـصوت  نیرتـالاب  هب  هدرک و  هغلاـبم  وا  شیاتـس  رد  هدروآ و  وا  زا  ینـالوط  یلاـح  حرـش  سوردـیع  نبا   - 1
دّیـس ثیدـح  رد  نینمؤملاریما  ایند ، دنـسم  ِماـما  رادمدرـس ، مدرم ، هماـّلع ي  مالـسالا ، خیـش  ّتقد ، اـب  تّجح  ِظـفاح ، ِماـما  : » دـیوگ

هماّلع ي ماما ، داتسا ، ...یلع  نب  نامحّرلادبع  : » يزغ  - 2(4) ام » هتسجرب ي  ناداتسا  ِداتسا  .تسا  ناقّقحم  هدنهد ي  نایاپ  نیلسرملا ،
رایسب قّقحم  هناگی ،

ص:423

.338 10  / عساتلا نرقلا  نایعا  یف  عماللا  ءوضلا  ( . 1 - 1
( تسا سیون  تسد   ) .هعبرألا ءافلخلا  هریس  یف  هعبرملا  هضورلا  ( . 2 - 2

.41 ثیبخلا / نم  ّبیطلا  زییمت  ( . 3 - 3
.221 - 212 رفاّسلا / رونلا  ( . 4 - 4
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هب فورعم  یعفاش ، يدیبز  ینابیـش  جرفلاوبا  نید ، هناگی ي  نآ ، رد  ثیدح  مولع  هدننک ي  هدـنز  نمی و  خّروم  ثّدـحم و  هدـیمهف ،
.تسا (2) هدروآ  ار  وا  لاح  حرش  هنوگ  نیمه  هب  یناکوش   - 3(1) عیبد ».» نبا  »

یطیغ مجن  تیاور   - 78

هراشا

رارق یبرغم  ظفاح  تیاور  نایوار  هلـسلس ي  رد  هک  تسا  لاس 984  ياّفوتم  یعفاش  يردنکـس  یطیغ  دمحا  نبدّمحم  نیّدلا  مجن  وا 
.دراد (3)

شلاح حرش 

.تسا هدمآ  اه  باتک  رگید  و  بهّذلا » تارذش   » و هرئاسلا » بکاوکلا   » رد شلاح  حرش 

« ...مالسإلا خیش  دنسم ، ثّدحم  هماّلع ، ماما ، : » دمان یم  نینچ  ار  وا  تسخن  دامعلا  نبا 

و دندرک ، عامجا  وا  تلالج  رب  رصم  مدرم  ...تفریذپ  نایاپ  وا  هب  تسایر  فوصت  ریسفت و  ثیدح و  ملع  رد  دیوگ ...: بکاوکلا  رد 
.درک یم  لیلجت  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  هکنیا  زج  مدیدن  ار  یسک  رصم  ناگرزب  زا 

: تسا هتفگ  هدرک و  دای  ار  وا  رصم  هب  شترفاسم  رد  یفنح  نیّدلا  ّبحم  یضاق  و 

نیمزرـس نیا  قالطالا  یلع  ثّدـحم  وا  یطیغ ، نیّدـلا  مجن  خیـش  ...شرهد ، هناگی ي  شنیمزرـس و  ثّدـحم  شنارود ، ظفاح  اّما  «و 
(4) .دندرک » عامجا  وا  یملع  تسایر  رب  اهروشک  نادنمشناد  .تسوکین  ياه  قالخا  ابیز و  ياه  لامک  ياراد  .تسا 

یکبس لیلخ  نبدمحا  تیاور   - 79

هراشا

لاس ياّفوتم  يرصم  یعفاش  میهاربا  نب  لیلخ  نبدمحا  نیّدلا  باهش  خیش  وا ،

ص:424

.158 2  / هرئاسلا بکاوکلا  ( . 1 - 1
.335 1  / علاطلا ردبلا  ( . 2 - 2

.22 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 3 - 3
لاس 984. ثداوح  ، 406 8  / بهّذلا تارذش  ( . 4 - 4
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.دراد (1) رارق  یلعلا » کلملا  حتف   » باتک هدنسیون ي  یبرغم ، ظفاح  تیاور  دنس  رد  هک  تسا   1032

شلاح حرش 

تسا و هدروآ  شرصع  نادنمشناد  نمـض  ار  وا  لاح  حرـش  ینوصوق  نیدم  خیـش  هک  تسا  یناسک  زا  ...دمحا  خیـش  : » دیوگ یّبحم 
زا افـش  رب  هیـشاح  شیاه ، هتـشون  زا  ...تفرگرب و  شناد  یلمر  دّمحم  خیـش  زا  ...دـیفم و  ِهیقف  هماّلع ، لضاف ، تسا : نینچ  وا  هرابرد 

« .دشاب یم  ضایع  یضاق 

رد هک  ییاملع  یطیغ و  مجن  زا  وا  : » دیوگ هک  مدـید  ار  وا  لاح  حرـش  هّللا  حـتف  نب  یفطـصم  نام  لضاف  ردارب  ياه  تشون  یپ  رد  و 
تراهم ثیدح  مولع  رد  .دنا و  هتخومآ  وا  زا  ینارگید  یلباب و  دّمحم  سمـش  یجاز و  ناطلـس  خیـش  تخومآ و  دـندوب : وا  هقبط ي 

(2) .دوب » لاس 1032  هب  شتافو  .تشاد 

یلباب سمش  تیاور   - 80

هراشا

قیرط رد  وا  .دشاب  یم  لاس 1077  ياّفوتم  یلباب ، نیّدلا  سمـش  یعفاش  ِيرهزا  يا  هرهاق  یلع  ای  نیّدلاءالع  نبدّمحم  هّللادبعوبا  وا ،
.تسا هتفرگ  رارق  یبرغم  ظفاح  طّسوت  ثیدح  تیاور 

شلاح حرش 

(4) .دوب » هیقف  ظفاح و  ثّدحم ، وا  : » دیوگ هلاّحک   - 2(3) .تسا » رصم  ياملع  زا  یعفاش  هیقف  وا  : » دیوگ یلکرز   - 1

یفنح ِیسّدقم  تیاور   - 81

بقانم رد  مراهچ ، باب  رد  ءافلخلا » بقانم   » شباتک رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا 

ص:425

.22 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 1 - 1
.185 1  / رثألاهصالخ ( . 2 - 2

.270 6  / مالعألا ( . 3 - 3
.34 11  / نیّفلؤملا مجعم  ( . 4 - 4
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: تسا هدروآ  نینچ  ناشیا  ياه  یگژیو  لصف  رد  بلاط ، یبا  نب  ّیلع 

: تسا تّما  درف  نیرترواد  شناد و  هناخ  ِرد  تمکح و  هناخ ي  ِرد  وا  هک  نیا  اه : نآ  هلمج ي  زا  »

« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  یلع  زا 

« .دیآرد نآ  يوس  هب  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  هناخ ي  نم  : » یتیاور رد  و 

يدرُک رداقلادبع  تیاور   - 82

هدرک تیاور  نینچ  همیرکلا » هعبرألا  ءافلخلا  لصف  یف  همیوقلا  هحـضوملا  حرـش  یف  همیمـشلا  هناحیّرلا   » شباـتک رد  ار  ثیدـح  نیا 
: تسا

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  وا  زا  «و 

زُج دیـسرپب » نم  زا  : » دنتفگ یمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  کی  چیه  تفگ : هک  هدـش  لقن  ّبیـسم  نبدیعـس  زا  و 
: تفگ هک  هدش  لقن  دوعسم  نبا  زا  .یلع و 

.تسا یلع  هنیدم  مدرم  نیرترواد  نیرت و  هدنهد  نامرف 

« .تسا ّتنس  هب  تبسن  ناگدنامزاب  نیرتهاگآ  وا  تفگ : دمآ ، نایم  هب  یلع  زا  يدای  وا  دزن  هک  هدش  لقن  هشیاع  زا  و 

نیّدلا ّیلو  نب  میرکلادبع  تیاور   - 83

انأ : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاح  حرـش  رد  هباحّـصلا » ءامـسأ  یف  هابتـشإلا  لیزم   » شباتک رد  ار  ثیدح 
.اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم 

تیاور رباج  زا  مکاح  ساّبع و  نبا  زا  یناربط ، يدـع و  نبا  یلیقع و  رمعوبا و  و  حـیباصم »  » شباتک رد  يوغب )  ) هنّـسلا ییحم  ار  نآ 
« .تسا هدمآ  عماجلا »  » باتک رد  هک  هنوگ  نامه  دنا ، هدرک 

ص:426
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یبرغم تیاور   - 84

هراشا

انأ : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ًاـعوفرم  ار  ثیدـح  .دـشاب  یم  لاس 1094  ياّفوتم  یکلام ، دّـمحم  نبدّـمحم  وا ،
(1) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم 

شلاح حرش 

، اه شناد  یمامت  رد  ایند  هناگی ي  دـنمرنه ، ثّدـحم  لیلج ، ماما  نیمرح ، نکاس  یکلاـم  یبرغم  ...دّـمحم  نبدّـمحم  : » دـیوگ یّبحم 
نبرداقلادـبع موحرم  نامداتـسا  زا  ار  بلاطم  نیا  .شیاه  مولعم  اه و  لوهجم  هدـنراد ي  اه و  موهفم  اـه و  قوطنم  نیب  هدـننک  عمج 

؛ تسا هدومن  يریگ  هرهب  ترفاسم و  مور  هب  وا  هار  مه  هدرک و  تفایرد  ثیدـح  وا  زا  هک  تسا  یـسک  وا  منک  یم  لـقن  يداهلادـبع 
هک تسناد  یم  نانچ  ار  لوصا  ثیدح و  تفگ : یم  شا  هراب  رد  وا  دومن  یم  فیصوت  ار  وا  ولغ  ّدح  رد  زیمآ  هغلابم  يا  هنوگ  هب  هک 

ثیدح وا  زا  مور  هنیدـمو و  هّکمرد  یمدرمو  ...دریذـپ  یم  نایاپ  وا  هب  تایبدا ، ياه  شناد  میا و  هدـیدن  ار  شدـننام  دوخ ، نامز  رد 
(2) .دوب » لاس 1094 ه  هدعقیذ ي  مهدزای  زور  قشمد ، رد  وا  تافو  .دندرک  شیاتس  حدم و  ار  وا  یهورگ  دنتخومآ و 

یّکم یماصع  تیاور   - 85

هراشا

(3) موجنلا » طمـس   » شباتک رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  .دـشاب  یم  لاس 1111  ياّفوتم  و  یّکم ، یماصع  نیـسح  نب  کلملادـبع  وا ،
.تسا هدرک  تیاور 

شلاح حرش 

(5) رردلا » کلس   » رد يدارم   - 2(4) علاطلا » ردبلا   » رد یناکوش   - 1

ص:427

.221 3  / دئاوفلا عمج  ( . 1 - 1
.204 4  / رشع يداحلا  نرقلا  نایعأ  یف  رثألا  هصالخ  ( . 2 - 2

.491 یلاوعلا / موجنلا  طمس  ( . 3 - 3
.402 1  / علاطلا ردبلا  ( . 4 - 4

.139 3  / رردلا کلس  ( . 5 - 5
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ینولجع تیاور   - 86

هراشا

.تسا هدروآ  هرامش ي 618 ، افخلا ،» فشک   » شباتک رد  ار  ثیدح  .دشاب  یم  لاس 1162  ياّفوتم  دّمحم ، نب  لیعامسا  وا ،

شلاح حرش 

، دمآرـس يدنمـشناد  .هماّلع  راکزیهرپ و  سییر ، رگـشدرگ ، تّجح  دنمـشناد ، ماما ، داتـسا ، ...دّـمحم  نب  لیعامـسا  : » دـیوگ يدارم 
یبرع و نابز  ثیدـح و  هژیو  هب  تشاد  یتسد  اه  شناد  رد  .دوب  عضاوتم  هاگ و  هیکت  اوشیپ ، تلالج ، اـب  ثّدـحم ، دـیفم ، راـکوکین ،

یتسد اـه و  شناد  رد  يراوتـسا  هاـگیاپ  .دـجنگ  یمن  اـه  گرب  نیا  رد  وا  فیـصوت  دـشک و  یم  ازارد  هب  نآ  حرـش  هک  نآ ، زا  ریغ 
هک اج  نآ  ات  تخومآ ، نآ  ریغ  یبرع و  ریـسفت و  ثیدـح و  هقف و  ناگرزب  زا  یهورگ  زا  ...تشاد  اه  موهفم  اه و  هتفگ  رد  ینـالوط 

.تسا رامش  یب  دناوخ  هک  ار  ییاه  باتک  تشاد و  يرایسب  ناداتسا  ...دش و  زیامتم  شناد  بلط  رد  دوخ ، نافیدر  مه  هب  تبسن 

.ثیدح نایاوشیپ  هدنهد ي  نایاپ  : » تسا هدروآ  نینچ  شباتک  رد  ار  وا  لاح  حرش  ناّمس  دیعس  خیش 

(1) .دوب » لاس 2611  هب  وا  تشذگرد  .تشاد  اه  شناد  رد  راوتسا  ینالوط و  یماگ  هک  تسا  یناداتسا  زا  یکی  وا  یّلک ، روط  هب  و 

يدیبز تیاور   - 87

هراشا

زا اـنیبان ، هیواـعموبا ي  زا  یناربـط  مکاـح و  تیاور  زا  ار  ثیدـح  .تـسا  لاس 1205  ياـّفوتم  یفنح و  ینیـسح  یـضترم  دّـمحم  وا ،
ملعلا یتأ  نم  : » تسا هتفگ  نینچ  اّما  تسا ؛ هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعأ ،

(2) بابلا » تأیلف 

ص:428

(. هدرشف روط  هب   ) 272 - 259 1  / رشع یناثلا  نرقلا  نایعأ  یف  رردلا  کلس  ( . 1 - 1
.244 6  / نیّدلا مولع  ءایحإ  حرش  یف  نیقّتملا  هداسلا  فاحتإ  ( . 2 - 2
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شلاح حرش 

، قارع رد  طساو »  » رهـش زا  شتّیلـصا  .تسا  گرزب  ناگدنـسیون  زا  هماّلع و  باـسنأ  لاـجر و  ثیدـح و  تغل و  رد  : » دـیوگ یلکرز 
.دش رصم  نکاس  هرخالاب  درک و  ترفاسم  زاجح  هب  .دشاب  یم  نمی  دیبز »  » رد شیامن  وشن و  دنه و  ِمارگلب »  » رد شّدلوت 

نوعاط ضرم  هب  وا  .دیدرگ  نوزفا  وا  هب  تبـسن  مدرم  داقتعا  تشگ و  ریزارـس  شیوس  هب  اه  هفحت  اه و  هیده  .دـش  روهـشم  وا  لضف 
« .تشذگرد رصم  رد 

.تسا (1) هدرمشرب  ار  شیاه  باتک  نایب ، نیا  زا  سپ 

يربزک دّمحم  تیاور   - 88

هراشا

.دراد (2) رارق  یبرغم  ظفاح  تیاور  هب  ثیدح  قیرط  رد  دشاب و  یم  لاس 1221  ياّفوتم  وا 

شلاح حرش 

ِيدفص میرکلادبع  نب  نیّدلا  نیز  نبدّمحم  نب  نامحّرلادبع  نبدّمحم  : » دسیون یم  نینچ  شا  هرابرد  نیّفلؤملا » مجعم   » هدنـسیون ي
رد درک و  سیردت  ثیدح  هّیما  ینب  عماج  دجـسم  رد  دش و  ّدلوتم  نابعـش  مهدزیـس  رد  دنـسم ، ثّدحم  يربزکلا »  » هب روهـشم  راّطع 

(3) ...تسا » شیاه  هتشون  زا  ...تشذگرد و  قشمد 

یسولآ تیاور   - 89

هراشا

.دشاب یم  لاس 1252  ياّفوتم  يدادغب ، دومحم  نب  نامعن  وا ،

یم ءاب »  » ریز هطقن ي  ملعلا و  هنیدـم  باب  وا  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  فیـصوت  اب  ار  ثیدـح 
(4) .دشاب »

ص:429

.70 7  / مالعألا ( . 1 - 1
.22 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 2 - 2

.152 10  / نیّفلؤملا مجعم  ( . 3 - 3
.70 نینیعلا / ءالج  ( . 4 - 4
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شلاح حرش 

یسولآ نادناخ  ناگرزب  زا  رگوجتـسج  هیقف و  ظعاو ، یـسولآ ، نیّدلاریخ  تاکربلاوبا ، هّللادبع ، نبدومحم  نب  نامعن  دیوگ : یلکرز 
اهر ار  اه  بصنم  دـش و  هّلح »  » هلمج زا  فلتخم  ياهرهـش  رد  تواـضق  راد  هدـهع  .دـش  گرزب  دـّلوتم و  دادـغب  رد  .تسا  قارع  رد 

(1) .رجح » نبا  هّیمیت و  نبا  نیدمحألا ، همکاحم  یف  نینیعلا  ءالج  تسا : شیاه  باتک  زا  .درک 

يربزک نامحّرلادبع  تیاور   - 90

هراشا

.درادرارق (2) یبرغمِظفاح  ِتیاور  ِنایوار  هلسلسرد.تسا ي  لاس 1262 ياّفوتم 

شلاح حرش 

: تسا هدروآ  نینچ  نیّفلؤملا » مجعم   » هدنسیون ي

ّدلوتم و قشمد  رد  ثّدحم ، دنمـشناد  نیّدلا ، هیجو  نساحملاوبا ، .یعفاش  یقـشمد  ِيربزک  نامحّرلادبع  نبدّـمحم  نب  نامحّرلادـبع  »
(3) .تشذگرد » هجحیذ  رد 19  جح  لامعا  ماجنا  ماگنه  هّکم  رد 

نالحد ینیز  تیاور   - 91

هراشا

.تسا (4) هدرک  تیاور  هیمالسإلا » تاحوتفلا   » شباتک رد  ار  ثیدح  .دشاب  یم  لاس 1304  ياّفوتم  یعفاش  ِنالحد  ینیز  دمحا  وا ،

شلاح حرش 

یم هّکم  رد  اه  یعفاش  یتفم  دـنم ، هرهب  فلتخم  ياه  شناد  زا  خّروم و  ثّدـحم ،  ، هیقف .تسا  یّکم  یعفاش  ِنالحد  ینیز  دـمحا  وا ،
يددعتم ياه  باتک  .دشاب 

ص:430

.42 7  / مالعألا ( . 1 - 1
.22 یلعلا / کلملا  حتف  ( . 2 - 2

.177 5  / نیّفلؤملا مجعم  ( . 3 - 3
.510 2  / هّیمالسإلا تاحوتفلا  ( . 4 - 4

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 527 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_430_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_430_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_430_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_430_4
http://www.ghaemiyeh.com


دمحا دّیـسلا  بقانم  یف  نامحّرلا  هحفن   » باتک دوب  هدـنز  لاس 1300  هک  یطایمد  نامثع ، خـیش  .تشذگرد (1) لاس 1304 ه  دراد ،
.تسا (2) هتشون  ار  نالحد » ینیز 

يرایبأ تیاور   - 92

هراشا

ادـخ لوسر  زا  لسرم  روط  هب  ردـکلا » هیلاج   » شباتک رد  ار  ثیدـح  .تسا  لاس 1305  ياّفوتم  يرصم  ِيرایبأ  يداهلادبع  خیـش  وا ،
: تسا هدروآ  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  »

شلاح حرش 

هرهاق رد  ...تسا  ییاهرعـش  ياراد  بیدا ، هدنـسیون ي  يرـصم ، ِيرایبأ  دّـمحم  نباجن  ناوضر  نباـجن  يداهلادـبع  : » دـیوگ یلکرز 
.دراد (3) باتک  لهچ  هب  کیدزن  تشذگرد ،

یتالو تیاور   - 93

هراشا

رارق یبرغم  ظفاح  تیاور  هب  ثیدـح  ناـیوار  هلـسلس ي  رد  دـشاب و  یم  ای 1330  لاس 1329  ياـّفوتم  رمع ، نب  ییحی  نبدّـمحم  وا 
.دراد

شلاح حرش 

هاضقلا یـضاق  يربک  یبرغ  يارحـص  رد  ضوح »  » رد .تسا  طیقنـش  زا  شلـصا  یکلام و  ناـهیقف  زا  ثیدـح ، هب  اـناد  : » یلکرز  - 1
(5) ...دوب » مظان  یلوصا ، هیقف ، ثّدحم ، : » هلاحک  - 2(4) ...دوب »

ص:431

.229 2  / نیّفلؤملا مجعم  ، 130 1  / مالعألا ( . 1 - 1
.270 6  / نیّفلؤملا مجعم  ( . 2 - 2

.273 4  / مالعألا ( . 3 - 3

.142 7  / مالعألا ( . 4 - 4
.108 12  / نیّفلؤملا مجعم  ( . 5 - 5
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یجنزرب تیاور   - 94

هراشا

ادخ لوسر  زا  لسرم  روط  هب  بلاطلا » دـصاقم   » باتک رد  ار  ثیدـح  .دـشاب  یم  لاس 1332  ياّفوتم  یعفاش ، لیعامـسا  نبدمحا  وا ،
: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  » 

شلاح حرش 

.تشذگرد هنیدم  رد  فلتخم ، ياه  شناد  زا  عالّطا  اب  دنمشناد  یندم ، يوسوم  ینیسح  یجنزرب  لیعامسا  نبدمحا  : » هلاحک

(1) .دشاب » یم  بلاط » یبا  نب  ّیلع  بقانم  یف  بلّاطلا  دصاقم   » و باّطخلا » نبرمع  بقانم  یف  هلاسر   » شیاه باتک  زا 

يدنفأ تجهب  تیاور   - 95

.تسا هدرک  تیاور  «، 56 دّمحم : لآ  خیرات  ، » دوخ باتک  رد  ار  ثیدح  لاس 1350 ، ياّفوتم  يدنفأ ، هجهب  دّمحم  یضاق  خیش 

یناهبن تیاور   - 96

هراشا

حتفلا  » باتک رد  .تسا  هدرک  تیاور  شباتک  دـنچ  رد  ار  ثیدـح  .دـشاب  یم  لاس 1350  ياّفوتم  یعفاـش ، لیعامـسا  نب  فسوی  وا ،
: تسا هدروآ  نینچ  ریبکلا »

« .دیآ رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  » 
.تسا (3) هدرک  تیاور  ار  ثیدح  ّدبؤملا » فّرشلا   » باتک رد  نینچ  مه  (2)و  .ساّبع » نبا  زا  ك ، بط ، دع ، قع ،

شلاح حرش 

، نساحملاوبا یعفاش ، یناهبن  فسوی  نب  لیعامسا  نب  فسوی  : » دیوگ هلاحک 

ص:432

.164 1  / نیّفلؤملا مجعم  ( . 1 - 1
.177 - 176 2  / ریبکلا حتفلا  ( . 2 - 2

.111 ّدبؤملا / فّرشلا  ( . 3 - 3
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رفس هینطنطسق  هب  سپـس  دوب و  سلبان »  » رهـش عباوت  زا  نینج  هدکهد ي  رد  تواضق  راد  هدهع  ...نایـضاق  زا  یفوص و  رعاش ، بیدا ،
رهـش نآ  زا  دعب  هیقذال و  رهـش  ءازج  هاگداد  تسایر  هب  سپـس  دش ، لصوم  ناتـسا  ياهرهـش  زا  قجنـس » يوک   » رهـش یـضاق  درک و 

(1) .دیسر » توریب  رد  قوقح  هاگداد  تسایر  هب  دعب  سدق و 

یکلام فولخم  دّمحم  تیاور   - 97

هراشا

: تسا هدروآ  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  درکدای  رد  ار  ثیدح  دشاب و  یم  لاس 1360  ياّفوتم  وا 

(2) .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوش  یم  تیاور  وا  لیاضف  زا  » 

شلاح حرش 

رد شگرم  دـّلوت و  .یکلاـم  ياـه  یتـفم  لاـح  حرـش  هب  اـناد  فولخم ، ملاـس  نب  ّیلع  نبرمع  نبدّـمحم  نبدّـمحم  : » دـیوگ یلکرز 
و سباق »  » یتفُم لاس 1313  درک و  سیردـت  ریتسنم  رد  نآ و  رد  سپـس  دـید و  شزومآ  هنوتیز  دجـسم  رد  .دوب  سنوت  رد  ریتسنم » »

نامز ات  هک  دیـسر  اـج  نآ  یتفُم » گرزب   » ماـقم هب  لاس 1355  رد  .دـش  ریتسنم  رد  تواـضق  راد  هدـهع  لاــس 1319  رد  نآ  زا  سپ 
« .دوب تمس  نیا  رد  شگرم 

.تفای (3) ترهش  هیکلاملا » تاقبط  یف  رّونلاهرجش   » شباتک اب 

یطیقنش تیاور   - 98

هراشا

یبا نب  ّیلع  بقانم  یف  بلاطلا  هیافک   » شباتک رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  .دـشاب  یم  لاس 1363  ياّفوتم  هّللادبع ، نب  بیبح  دّـمحم 
.تسا هدرک  تیاور  « 48 بلاط :

ص:433

.275 13  / نیّفلؤملا مجعم  ( . 1 - 1

.71 2  / هیکّزلا رونلا  هرجش  ( . 2 - 2
.82 7  / مالعأ ( . 3 - 3
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شلاح حرش 

...ثّدحم ...یطیقنش  دمحا  نب  هّللادبع  نب  هّللا  بیبح  دّمحم  : » تسا هتفگ  هلاحک 

ِناتسروگ رد  تشذگرد و  هرهاق  رد  رفص  متشه  رد  .دش و  هدیزگرب  سّردم  ناونع  هب  رهزألا  هاگـشناد  نید  لوصا  هدکـشناد ي  رد 
(1) ...دش » نفد  یعفاش  ماما 

رقص دمحا  ساّبع  داوجلادبع و  دمحا  تیاور   - 99

رد میعنوبا  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دنا هدرک  تیاور  نینچ  ثیداحألا » عماج   » باتک رد  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدـح رفن ، ود  نیا 
.یلع (2) زا  تیاور  هب  هفرعملا » »

یبرغم قیدصلا  نبا  تیاور   - 100

هراشا

ياه ثیدح  دیوگ : شباتک  همّدقم ي  رد  .دشاب  یم  یلع » ملعلاهنیدـم  باب  ثیدـح  هحـصب  ّیلعلا  کلملا  حـتف   » باتک هدنـسیون ي 
زا یـضعب  هک  اج  نآ  ات  تسا  رتاوتم  روهـشم و  ناوارف و  رایـسب و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  يرترب  لضف و  رد  هدراو  حـیحص 

یبا نب  ّیلع  هرابرد ي  هک  بوخ  رایـسب  حیحـص  ياهدانـسا  اب  تلیـضف  هزادـنا  نیا  ربمایپ  نارای  زا  کی  چـیه  يارب  دـنیوگ : ناظفاح 
توافتم نآ  هرابرد ي  ناظفاح  ياه  هاگدید  هک  دراد  دوجو  ییاه  ثیدح  دروم ، نیا  رد  هکنیا  زج  .تسا  هدیسرن  هدش ، دراو  بلاط 

هالاوملا و ثیدـح  ریط ، ثیدـح  هلمج : زا  دـنا  هدرک  لاکـشا  اه  نآ  هراـبرد ي  یهورگ  هتـسناد و  حیحـص  ار  اـه  نآ  یـضعب  .تسا 
«. ملعلا باب   » ثیدح سمشلاّدر و  ثیدح 

سپ .دزاس  فوطعم  نادب  هژیو  هّجوت  دشاب و  هتـشون  نآ  هرابرد  هناگادـج  یباتک  هک  متفاین  ار  یـسک  ملعلا ، » باب   » ثیدـح اّما  و  ... 
« ...دنا هدرک  مکُح  نآ  تحص  هب  هک  مداد  رارق  یناسک  نخس  حیجرت  نآ و  ياه  قیرط  يروآ  عمج  هژیو ي  ار  ءزج  نیا 

ربخ دنتفگ : دنداد و  ربخ  ار  ام  رفن  هد  : » دنک یم  تیاور  نینچ  ار  ثیدح  سپس 

ص:434

.176 9  / نیّفلؤملا مجعم  ( . 1 - 1
.237 3  / ثیداحألا عماج  ( . 2 - 2
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، یکبس لیلخ  نبدمحا  زا  یلباب ، سمـش  زا  یمجع ، دمحا  نب  دّمحمّزعلاوبا  زا  يرهوج ، يولم و  زا  بلیعث ، زا  اقـس ، ناهرب  ار  ام  داد 
.یلع نب  باهولادبع  زا  میحّرلادبع ، نبدّمحم  زا  ایرکز ، زا  یطیغ ، مجن  زا 

میحّرلادبع زا  ظفاح ، یلع  نبدمحا  زا  شامکرأ ، نبا  زا  یتالوو ، زا  هنس ، نبا  زا  ینالف ، زا  یجنزرب ، زا  يرفع ، ار  ام  داد  ربخ  و  ح - 
.ظفاح يدلکیک  نب  حالص  زا  ظفاح ، نیسح  نب 

هیجو زا  هیومح ، نبدحاولادبع  زا  ساّبع ، نب  نسح  زا  ییحی ، نب  قاحـسا  زا  نامثع ، نبدمحا  نبدّمحم  ظفاح  ار  ام  داد  ربخ  دـنتفگ :
حلاـصوبا زا  دـمحا ، نبدّـمحم  ظـفاح  زا  دّـمحم ، نبهزمح  بلاـطوبا  ظـفاح  زا  يدنقرمـس ، دـمحا  نـب  نـسح  ظـفاح  زا  رهاـط ، نـب 

یلـص ادخ  لوسر  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعا ، زا  هیواعموبا ، زا  يوره  تلـصوبا  زا  دّمحم ، نب  حـلاص  زا  یـسیبارک ،
« .دیآ یلع  دزن  دیاب  دهاوخ  ار  نآ  رد  سک  ره  .تسا  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

کی هک  تسا ، هدرک  لقن  دیناسملا » حاحـص  یف  دیناسألارحب   » شباتک رد  ار  ثیدـح  يدنقرمـس  دـمحا  نب  نسح  دّـمحموبا  ظفاح ،
ّبترم و رگا  دیوگ : یناعمـس  نبدعـسوبا  ظفاح ، نآ ، هرابرد ي  تسا و  هدروآ  درگ  نآ  رد  حیحـص  ياهدانـسا  اب  ثیدح  رازه  دص 

.تسا زج  دص  تشه  رد  نآ  تسین و  مالسا  رد  شدننام  دوش  شیالاپ 

: هلمج زا  دنا ، هدرک  تیاور  تلصوبا  زا  یهورگ  ار  ثیدح  نآ  میوگ :

يرارض لیعامسا  نبدّمحم 

يوره میحّرلادبع  نبدّمحم 

يرّمعم یلع  نب  نسح 

غئاص یلع  نبدّمحم 

یبرح نومیم  نب  نسح  نب  قاحسا 

يرابنأ نامحّرلادبع  نب  مساق 

نامحّرلادبع نب  مهف  نب  نیسح  و 

هدرک لقن  راثآلا » بیذهت   » باتک رد  ریرج  نبا  ار  لیعامسا ، نبدّمحم  تیاور  اّما 

ص:435
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...دیوگ تسا ،

...دیوگ هدرک ، لقن  نیحیحصلا » یلع  كردتسملا   » رد مکاح  ار  میحّرلادبع  نبدّمحم  تیاور  و 

...دیوگ هدرک ، لقن  ریبکلا » مجعملا   » رد یناربط  ار  غئاص  نبدّمحم  یلع و  نب  نسح  تیاور  و 

...دیوگ ...هدرک  لقن  يدادغب  بیطخ  ار  یبرح  نسح  نب  قاحسا  تیاور  و 

...دیوگ هدرک ، لقن  يدادغب  بیطخ  زین  ار  يرابنأ  نامحّرلادبع  نب  مساق  تیاور  و 

...دیوگ هدرک ، لقن  كردتسملا »  » رد مکاح  ار  مهف  نب  نیسح  تیاور  و 

ار حیحـص  طرـش  شندوب  درفم  هب  هک  دنا  هدرک  مکح  نینچ  ثیدح  نیا  هرابرد ي  يدنقرمـس  دّـمحموبا  مکاح و  نیعم و  نب  ییحی 
...تسا قیرط  ُهن  زا  شنایب  .تساراد و 

، دننک یم  هشقانم  ثیدـح  یتسرد  تحـص و  رد  هک  ار  یناسک  نخـس  نایاپ  رد  تسا و  هدروآ  ار  اه  قیرط  نآ  باتک  نایاپ  ات  سپس 
...تسا هدرک  در 

...تسا هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  باتک  نیرتهب  زا  دینک ، هعجارم  نآ  هب  شنایاپ  ات  زاغآ  زا 

شلاح حرش 

هلاّحک .تسا  هدوب  یبرع  برغم  ياهروشک  رد  هک  تهج  نآ  زا  دـیاش  دراد ، دوجو  نآ  هدنـسیون ي  لاوحا  زا  یکدـنا  تاعالّطا  اّما 
: دیوگ

(1) .دشاب » یم  لاس 1380  ياّفوتم  رود ، برغم  مدرم  زا  ظفاح ، ثّدحم ، یبرغم ، ِینیسح  قیدص  نبدّمحم  نبدمحا  ضیفلاوبأ ، »

ص:436

نیفلوملا 368/13 مجعم  ( 1 - 1
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« ملعلا هنیدم   » ثیدح دنس  هرابرد  يولهد  اب  ماگمه 

هراشا

: دیوگ يولهد 

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدرک : تیاور  رباج  هک  تسا  نآ  مجنپ : ثیدح  » 

: میوگ وا  نخس  نیا  هرابرد 

هدیاف رد  دیتسناد  هک  یلاح  رد  .تسا  هدرکن  تیاور  ار  ثیدح  نیا  رباج  زج  هباحص ، زا  هک  دروآ  یم  دیدپ  ار  نامگ  نیا  وا  ترابع 
زا یهورگ  زا  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح ناظفاح ، نایاوشیپ و  ناگرزب  دـمآ  باتک  زاغآ  رد  هک  يا  هناگهد  ياه  هدـیاف  زا  تسخن ، ي 

و ساّبع ، نب  هّللادبع  زین  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  نامنارورـس  هلمج : زا  دنا  هدرک  تیاور  باحـصا 
.صاع نبورمع  کلام و  نب  سنأ  رمع و  نب  هّللادبع  ینامی و  هفیذح ي  دوعسم و  نب  هّللادبع  هّللادبع و  نبرباج 

فارتـعا و نآ  هب  باحـصا  هک  تسا  یتلیـضف  نیا  : » دـیوگ ثیدـح  نیا  ندروآ  نمـض  هک  میدروآ  ار  يدـنرز  ِظـفاح  نخـس  هـکلب 
« ...دندومیپ ار  یلد  مه  قافو و  هار  دندرک و  ینامداش 

هدروآ ار  نآ  دراد ، ترهـش  باحـصا  رگید  ثیدح  زا  رتشیب  رباج  ثیدـح  هک  تهج  نآ  زا  يولهد »  » هک دوشن  هتـشادنپ  روط  نیمه 
.تسا نیرتروهشم  باحصا ، رگید  نایم  رد  ساّبع  نبا  ثیدح  هک  تسین  هدیشوپ  ناهاگآ  رب  نوچ  تسا ؛

زا ار  ثیدح  تهج  نآ  زا  يولهد »  » تسا نکمم  هک : دوشن  هتشادنپ  نینچ  مه 
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لها نادنمـشناد  هک  اریز  نارگید ، ثیدح  هن  تسا ؛ هتفرگ  رارق  هیماما  لالدتـسا  دروم  رباج  ثیدح  نوچ  دـشاب ، هدرک  تیاور  رباج 
زا دنا ؛ هدرک  جاجتحا  اه  نآ  هب  یمالک  ياه  باتک  رد  دنا و  هدرک  تیاور  مه  باحـصا  رگید  رباج و  زا  ار  ملعلاهنیدم  ثیدـح  قح 

.رگید ياه  باتک  ینارحب و  مارملاهیاغ »  » قیرطب و نبا  هدمع » « ؛ بوشآرهش نبا  بقانم »  » هلمج

هک دروآ  دوجو  هب  شباتک  ناگدـنناوخ  يارب  ار  مّهوت  نیا  ات  هدرک  هدنـسب  رباج  ثیدـح  هب  هک  يولهد »  » شاک يا  ...رگید  يوس  زا 
یمن ار  نآ  زا  يددعتم  ياهشخب  درک و  یم  لقن  لماک  روط  هب  ار  رباج  ثیدح  تسا  هدرکن  تیاور  ار  نآ  وا  زج  باحصا  زا  یـسک 

اب يدادـغب  بیطخ  ظـفاح ، تیاور  هب  ار  نآ  لـماک  نتم  رگید  راـب  تشذـگ ، هچ  نآ  رباـنب  نآ  ندوـب  حـضاو  مـغر  یلع  تخادـنا و 
: مینک یم  رارکت  نامهب  نب  نامحّرلادبع  زا  شدنس 

تـسد هک  یلاح  رد  دومرف  یم  هّیبیدح  زور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هّللادـبع  نبرباج  مدینـش  تفگ :
: دندوب هتفرگ  ار  یلع 

« .دنکن يرای  ار  وا  سک  ره  تسا  هتـسکشرس  دـنک ، يرای  ار  وا  سک  ره  تسا  زوریپ  تسا ، ناراکهنگ  لتاق  ناراکوکین و  ریما  نیا  »
: دومرف درک و  دنلب  ار  شیادص  سپ 

تیاور رباج  هچ  نآ  تقیقح  تسا  نیا  (1) .دیآ » رَد  نآ  دزن  دیاب  دـهاوخ  ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  »
رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شـشوک  هرتسگ ي  رگنایب  هک  درادرب  رد  یتاملک  هک  تسا  یثیدـح  نیا  تسا و  هدرک 
اه هلمج  نیا  لقن  رکذ و  يولهد »  » يارب یلو  ...دشاب ؛ یم  يرگید ، زا  ناشیا  يرترب  نایب  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  تابثا 

.تسا هدماین  دنیاشوخ 

شناد سک  ره  : » تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  نیا  هک  هتخادنا ، ار  ثیدـح  ینایاپ  شخب  هکنیا  رتزیگنا  تفگش 
هب ثیدح  هک  دنچره  .دیآ » رَد  نآ  دزن  دهاوخ ، ار 
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یلاخ شخب  نیا  زا  نارگید  رباج و  تیاور  رد  مه  ثیدح  ياه  لقن  زا  کی  چیه  تسا و  هدیسر  رابتعا  ترهش و  هجرد ي  نیرتالاب 
یب یهاـگآ و  ّتیدودـحم  هب  دـنک  فارتعا  هکنیا  زج  درادـن ، اـه  نآ  زا  يرارف  هار  يولهد  هک  تسا  ییاـه  هذـخاؤم  اـه  نیا  .تسین 
نوچ مه  تسا  هدرک  دـیلقت  يوریپ و  یلباک  زا  وا  هنیمز  نیا  رد  یلو  شیاهدانـسا ؛ ثیدـح و  ياه  لـقن  یماـمت  زا  شیوخ  یعـالّطا 

: دیوگ دوخ  عقاوصلا »  » باتک رد  یلباک  هک  ور  نیا  زا  باتک ، نیا  رد  شیاه  يریگ  عضوم  رگید 

لطاب نیا  و  .اـهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا : هدرک  تیاور  رباـج  هچ  نآ  مجنپ -  » 
.تسا هتفرگ  رارق  نعط  دروم  ثیدح  نیا  نوچ  تسا ؛

راکنا دروم  دیوگ : زین  يذمرت  .درادن  یحیحص  هجو  تسا و  رکنم )  ) هتخانـشان دیوگ : يراخب  .درادن  یلـصا  دیوگ : نیعم  نب  ییحی 
نیّدلا سمـش  ظفاح  يوون و  نیّدلا  ّیحم  خیـش  دنا و  هدرکن  تابثا  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : دـیعلا  قیقد  نبا  نیّدـلا  یقت  خیـش  تسا و 
هنیدم باب  هک  سک  ره  نوچ  تسین ؛ زیاج  نآ  هب  جاجتحا  تسا و  یگتخاس  ثیدح  نیا  دنیوگ : يرزج  نیّدلا  سمش  خیش  یبهذ و 

هک یحیحـص  ياـه  ثیدـح  ربارب  رد  ثیدـح ، نیا  هک  تهج  نآ  زا  .دـشاب  يربـک  تماـعز  راد  هدـهع  هک  تسین  مزـال  تسا ، ملعلا 
« .درادن يراوتسا  تمواقم و  بات  دنراد ، ار  وا  رب  ناماگشیپ  تفالخ  رب  تلالد 

« .تسا هتفرگ  رارق  هنعط  دروم  زین  ربخ  نیا  : » شا هتفگ  نیا  هراب  رد 

ار نتـشیوخ  هنوگچ  يرادـن ؟ ایح  مرـش و  ایآ  وگ ، هفازگ  يامن  هیقف  يا  نیـشنب  دوخ  ياج  هب  وگ ، هواـی  خیـش  يا  شاـب  مارآ  میوگ :
یگتخاس هب  ار  وا  بقانم  يا و  هدومن  داب - مالـسو  دورد  ناشنادناخو  ود  نآرب  هدیزگرب  ربمایپ  نیـشناج  لیاضف  شهوکن  راد  هدـهع 

يا و هتفر  ـالاب  ییاـهتنا  یب  ناـکّلپ  زا  يا و  هدـش  مُگ  يرطخرپ  رایـسب  یهار  مگ  ناـبایب  رد  يا ؟ هـتفرگ  هناـشن  یـشزرا  یب  ندوـب و 
...يا هدرک  يور  هدایز  اه  هعدخ  گنرین و  رد  يا و  هتخاس  هتسخ  لاحم  سب  يراک  هب  ار  نتشیوخ 

تسا و هدش  رـشتنم  ضیفتـسم و  ربخ  نیا  هک  یلاح  رد  ینک ؟ یم  یفن  در و  لطاب و  ار  یعیاش  روهـشم  ثیدح  نینچ  دـننام  هنوگچ 
نآ راثآ  نادقتنم  ثیدح و  ناگرزب  .تسا و  نابات  يرون  ناشخرد و  ییوترپ  اب  راکشآ و  نشور و  قیرط  حیحص و  دنس  ياراد 
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تبث ار  نآ  اه  نرق  لوط  رد  اه  هوزج  اه و  باتک  رد  دنا و  هدروآرد  مظن  هب  ار  نآ  راعشا  رد  نادنمشناد  ناگرزب  دنا و  هدرک  لقن  ار 
تیانع هّجوت و  دروم  ار  نآ  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  تسا و  هدیـسر  رابتعا  نانیمطا و  عویـش و  ترهـش و  زا  يا  هجرد  هب  دنا و  هدرک 

!؟ درادن ار  نآ  هب  ندیسر  ناوت  ریقحت ، نیهوت و  هلئاغ ي  دنک و  یمن  سمل  ار  نآ  فیعضت  راکنا و  تسد  هک  دنا  هداد  رارق  ییالاو 

دننک و یمن  نانآ  هب  یهّجوت  نارگـشهوژپ  هک  دنتـسه  بایمک  رایـسب  فیرـش  ثیدـح  نیا  هب  نانز  هنعط  هک  مدوخ  ناج  هب  دـنگوس 
دنا هتفر  ورف  ناشوج  ّتیبصع  رد  دنا و  هتفر  اطخ  هب  باوص  هار  زا  .دنهد  یمن  ییاهب  نانآ  هب  قیقد  رظن  نابحاص  هک  دنتسه  ینانمشد 

...دنا هتشگزاب  ّتیلهاج  تریغ  ّتیمح و  یگریچ  هب  و 

نیعم نبا  هب  حدق  تبسن  ّدر  - 1

هراشا

« .درادن یلصا  تفگ : نیعم  نب  ییحی  : » يولهد هتفگ  نیا  هرابرد ي 

رظن و لـها  رب  شندوب  لـطاب  تسین و  شیب  یغورد  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح هراـبرد ي  نیعم  نب  ییحی  هب  حدـق  نداد  تبـسن  میوگ :
: میهد یم  حیضوت  هجو  دنچ  زا  ار  نآ  ام  تسین و  هدیشوپ  شهوژپ 

تسا هتسناد  حیحص  ار  نآ  يرابنا »  » لاؤس خساپ  رد  وا   - 1

: تسا هداد  اوتف  نینچ  ثیدح  تّحص  هب  يرابنا  نامحّرلادبع  نب  مساق  لاؤس  خساپ  رد  نیعم  نب  ییحی 

: دیوگ بیطخ  .تسا  حیحص  تفگ : مدیسرپ ، ثیدح  نیا  هرابرد ي  ییحی  زا  »

« .تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ار  نآ  رفن  کی  زا  شیب  اریز  تسین  لطاب  تسا و  حیحص  هیواعم  لقن  ثیدح و  زا  هک  هدوب  نیا  شروظنم 

يرابنأ نامحّرلادـبع  نب  مساق  : » تسا هدـمآ  يوره  حـلاص  نب  مالّـسلادبع  تلـصوبا  لاح  حرـش  رد  لامکلا » بیذـهت   » باـتک رد  و 
هک ساّبع  نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعأ ، زا  هیواعموبا  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ : درک و  ثیدح  نامیارب  يوره  تلصوبا  تفگ :
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ِرد دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :
« .دیایب نآ 

نیا شروظنم  تفگ : تباث  نبرکبوبا  ظفاح ، .تسا  حیحـص  تفگ : .مدیـسرپ  ثیدـح  نیا  هرابرد ي  نیعم  نب  ییحی  زا  تفگ : مساق 
باتک رد  (1)و  .تسا » هدرک  تیاور  ار  نآ  رفن  کـی  زا  شیب  نوـچ  تسین ؛ لـطاب  تسا و  حیحـص  هیواـعموبا  ثیدـح  زا  هـک  هدوـب 

: تسا هدمآ  تلصوبا  لاح  حرش  رد  بیذهّتلا » بیذهت  »

، هیواعموبا زا  درک ، ثیدح  تلصوبا  ار  ام  هک  مدیـسرپ  یثیدح  هرابرد ي  نیعم  نب  ییحی  زا  تفگ : يرابنا  نامحّرلادبع  نب  مساق  «و 
نیا شروظنم  تفگ : بیطخ  .تسا  حیحـص  نآ  تفگ : .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » ًاعوفرم ساّبع  نبا  زا  دـهاجم ، زا  شمعأ ، زا 
نبا نتسناد  حیحص  (2) .تسا » هدرک  تیاور  وا  زا  رفن  کی  زا  شیب  ار  نآ  نوچ  تسا ؛ حیحـص  هیواـعموبأ  يوس  زا  ثیدـح  هک  دوب 

.دش هدروآ  رتشیب  هک  تسا  هدمآ  دش ، لقن  هچ  نآ  زا  ریغ  مه  يرگید  ياه  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  نیعم 

تسا هدرک  تابثا  ار  ثیدح  يرود »  » هب خساپ  رد  نیعم  نبا   - 2

زا دعب  يروباشین  مکاح  .تسا  هدرک  تابثا  يرود  دّـمحم  نب  ساّبع  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  ار  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح نیعم  نب  ییحی 
نبدّمحم ساّبعلاوبا ، زا  مدینـش  نم  .تسا  راد  تناما  هقث و  تلـصوبا  : » دیوگ يوره » تلـصوبا   » قیرط زا  ملعلا » هنیدم   » ثیدـح لقن 

يوره تلـصوبأ  هراـبرد ي  نیعم  نب  ییحی  زا  دـیوگ : یم  يرود  دّـمحم  نب  ساـّبع  مدینـش  تـفگ : یم  هـک  خـیراتلا »  » رد بوـقعی 
يدیف رفعج  نبدّمحم  تفگ : ملعلا » هنیدم  انأ  : » شمعأ زا  هیواعموبا  زا  تسا  هدرکن  ثیدـح  رگم  متفگ : .تسا  هقث  تفگ : مدیـسرپ ،
يرود ساّبع  دیوگ : وا  زا  یطویـس  لقن  ربانب  دادـغب -» خـیرات   » رد بیطخ  (3)و  .تسا » راد  تناـما  هـقث و  وا  هدرک و  ثیدـح  ار  نآ 

: تفگ
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: تسا هدرک  ثیدح  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  وا  متفگ : وا  هب  .درامش  یم  هقث  ار  حلاص  نب  مالّسلادبع  تلصوبأ  نیعم ، نب  ییحی  مدینش 
»؟ تسا هدرکن  ثیدح  هیواعموبأ  زا  ار  نآ  يدیف  دّمحم  رگم  دیهاوخ ؟ یم  هچ  هراچیب  نیا  زا  تفگ : اهباب ! » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  »

: دیوگ دّمحم  نب  ساّبع  : » دیوگ تلصوبأ  لاح  حرش  رد  یسّدقم  ینغلادبع  (1)و 

هدرک ثیدح  ار  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ   » هیواعموبأ زا  وا  دـش : هتفگ  وا  هب  .درمـش  یم  هقث  ار  تلـصوبأ  نیعم  نب  ییحی  مدـینش 
(2)و تسا »؟ هدرک  لقن  هیواـعموبا  زا  ار  نآ  مه  يدـیف  دّـمحم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـیهاوخ ؟ یم  هچ  هراـچیب  نیا  زا  تفگ : تسا !
: متفگ .درامش  یم  هقث  ار  مالّسلادبع  تلصوبا  نیعم ، نب  ییحی  مدینش  تفگ : يرود  دمّحم  نب  ساّبع  : » دیوگ شلاح  حرش  رد  يزم 

نیا هن  رگم  دـیهاوخ ؟ یم  هچ  هراچیب  نیا  زا  تفگ : اهباب ! » یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » تسا هدرک  ثیدـح  شمعا  زا  هیواـعموبا  زا  وا 
، نیعم نبا  مدینـش  تفگ : يرود  : » تفگ رجح  نبا  (3)و  تسا »؟ هدرک  ثیدح  ار  نآ  هیواعموبأ  زا  يدـیف  رفعج  نبدّـمحم  هک  تسا 

هیواعموبأ زا  ار  نآ  يدـیف  رفعج  نبدّـمحم  تفگ : اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح هراـبرد ي  دـناوخ و  یم  هقث  ار  تلـصوبا 
نخـس نیا  هب  تشذـگ  نیا  زا  شیپ  هنوـگ  ناـمه  ثیدـح  نیا  زا  عاـفد  رد  مـه  يداـبآزوریف  ییـالع و  (4)و  .تسا » هدرک  ثیدـح 

.دنا هدرک  داهشتسا 

تسا هدرک  تابثا  زرحم » نبا   » هب خساپ  رد  ار  ثیدح  نیا  وا   - 3

تابثا ار  ثیدح  يوره ، مالّـسلادبع  تلـصوبا  هرابرد ي  زرحم ، نب  مساق  نبدّـمحم  نبدـمحا  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  نیعم  نب  ییحی 
: تفگ زرحم  نب  مساق  نبدّمحم  نبدمحا  : » دیوگ نینچ  وا  زا  یطویس  لقن  رب  انب  دادغب -» خیرات   » شباتک رد  بیطخ  .تسا  هدرک 

هتفگ وا  هب  .دیوگب  غورد  هک  تسین  یناسک  زا  تفگ : مدیـسرپ ، يوره  حلاص  نب  مالّـسلادبع  تلـصوبا  هرابرد ي  نیعم  نب  ییحی  زا 
رهش نم   » هیواعموبا ثیدح  دروم  رد  دش ،
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زا سپـس  .درک  ثیدح  ار  نآ  هیواعموبأ  هتـشذگ  رد  تفگ : داد و  ربخ  ارم  ریمن  نبا  .تسا  هیواعموبأ  ِثیدـح  زا  نآ  تفگ : مشناد ؟»
شیارب اه  نآ  سپ  .دیبلط  یم  ار  اه  نآ  ناداتـسا  زا  دوب و  اه  ثیدـح  نیا  ناهاوخ  دـنمتورث و  يدرم  تلـصوبا  .دومن  يراددوخ  نآ 

: تفگ زرحم  نب  مساق  دّمحم  نبدمحا  : » تسا هدمآ  لامکلا » بیذهت   » باتک رد  (1)و  .دنتفگ » یم  ار  ثیدح  نیا 

« اهباب یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » ساـّبع نبا  زا  دـهاجم ، زا  شمعأ ، زا  هیواـعموبا  زا  هدـش  لـقن  ثیدـح  هراـبرد ي  نیعم  نب  ییحی  زا 
ار نآ  هتـشذگرد  هیواعموبأ  تفگ : داد ، ربخ  ارم  ریمن  نبا  .تسا  هیواعموبأ  ثیدـح  رد  هیواعموبأ و  ثیدـح  زا  نآ  تفگ : مدیـسرپ ،

دوب ناداتسا  هارمه  دوب و  اه  ثیدح  هنوگ  نیا  راتساوخ  دنمتورث و  يدرم  تلصوبأ  .دومن  يراددوخ  شنایب  زا  سپس  درک و  ثیدح 
زرحم نبدّمحم  نبدـمحا  : » تسا هدـمآ  ییالع  ظفاح  زا  يذـتغملا » توق   » باتک رد  (2)و  .دندرک » یم  لقن  ثیدـح  شیارب  نانآ  و 

هیواعموبأ ثیدح  هرابرد ي  وا  زا  .دیوگب  غورد  هک  تسین  یناسک  زا  تفگ : .مدیسرپ  تلـصوبأ  هرابرد ي  نیعم  نب  ییحی  زا  تفگ :
: تفگ دش ، لاؤس  مشناد ؟» رهش  نم  »

( نآ ناـیب   ) زا سپـس  دوـمن و  ثیدـح  ار  نآ  هتـشذگ  رد  هیواـعموبأ  تفگ : داد ، ربـخ  ارم  ریمن  نبا  .تسا  هیواـعموبأ  ثیدـح  زا  نآ 
رد ار  بلطم  نیا  (3) .درک » یم  یهارمه  ناداتـسا  اب  دوب و  اه  ثیدـح  نیا  راتـساوخ  دـنمتورث و  يدرم  تلـصوبا  .درک و  يراددوخ 

.دیبای یم  بیذهّتلا » بیذهت   » باتک رد  تشذگ و  هک  هنوگ  نامه  حیحصلادقن - »  » ياه باتک 

تسا هدرک  تابثا  هرزج » حلاص   » خساپ رد  ار  ثیدح  وا   - 4

مکاح .تسا  هدرک  تابثا  يوره ، تلـصوبأ  هرابرد ي  هرزج  دّمحم  نب  حلاص  شـسرپ  خساپ  رد  ار  ثیدـح  نیا  نیعم  نبا  نینچ  مه 
مدینش تفگ : یم  اراخب  رد  شنارود  ياوشیپ  ینابق ، هیقف  لهس ، نبدمحا  رصنوبأ ، مدینش  : » دیوگ
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هک یلاح  رد  نیعم -  نب  ییحی  تفگ : دش ، هدیـسرپ  وا  زا  يوره  تلـصوبا  هرابرد ي  و  تفگ : یم  ظفاح  ِبیج  نبدّمحم  نب  حـلاص 
تتمحر دـنوادخ  متفگ : مدرک و  لابند  ار  وا  دـمآ  نوریب  هک  یماگنه  درک -  مالـس  وا  رب  دـش و  دراو  تلـصوبأ  رب  میدوب -  وا  اب  ام 

؟ ییوگ یم  هچ  تلصوبأ  هرابرد ي  دنک - 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  دـنک  یم  تیاور  ار  ساّبع  نبا  زا  دـهاجم ، زا  شمعأ ، ثیدـح  وا  متفگ : وا  هب  .تسوگ  تسار  رایـسب  وا  تفگ :
« .دیایب نآ  دزن  رد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  .تسا  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و 

رد (1)و  .تسا » هدرک  تیاور  تلـصوبأ  هک  هنوـگ  ناـمه  هدرک ، تیاور  شمعأ  زا  هیواـعموبأ  زا  يدـیف  ار ، تـیاور  نـیا  تـفگ : وا 
: تسا هدمآ  يدادغب  بیطخ  زا  هعونصملا » یلآللا   » باتک

نب ییحی  مدید  تفگ : .مدیـسرپ  يوره  تلـصوبأ  هرابرد ي  دّـمحم ، نب  حـلاص  یلعوبأ ، زا  تفگ : یفـسن  فلخ  نب  نمؤملادـبع  «و 
رد یلع  مشناد و  رهش  نم  هدش : تیاور  هیواعموبأ  زا  هک  یثیدح  هراب  رد  هک  مدید  ار  وا  و  دیوگ ، یم  وکین  نخـس  شا  هرابرد  نیعم 

(2)و .رفعج » نبدّمحم  تفگ : تسیچ ؟ شمان  مدیـسرپ : .تسا  هدرک  تیاور  ار  نآ  زین  يدـیف  تفگ : هک  .دوب  هدـش  لاؤس  تسا  نآ 
ار نآ  هرزج  حلاص  نینچ  مه  : » تسا هدمآ  تشذـگ -  هک  يرود  تیاور  لقن  زا  دـعب  ییالع -  ظفاح  زا  يذـتغملا » توق   » باتک رد 

نبدمحا و  ظفاح ، ِدّمحم  نب  حلاص  نینچ ، مه  : » تسا هدـمآ  زین  حیحـصلا » دـقن   » باتک رد  (3)و  .تسا » هدرک  تیاور  نیعم  نـبا  زا 
: میوگ (4) .دنا » هدرک  تیاور  نیعم  نب  ییحی  زا  ار  نآ  زرحم  نبدّمحم 

زا .دنک و  یم  تابثا  هتـسناد و  حیحـص  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدـح هک  تسا  یناسک  زا  نیعم » نب  ییحی   » هک دـش  نشور  بیترت  نیدـب 
هدرک ابیز  هدوتس و  یشالت  فیرش ، ثیدح  نیا  هرابرد ي  ههبش  در  تابثا و  ياتسار  رد  هک  دش  هتسناد  روکذم ، هجو  دنچ 
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؟ داد تبسن  ثیدح  نیا  هرابرد  ار  درادن » یلصا   » ترابع وا  هب  تسا  زیاج  هنوگچ  سپ  .تسا 

تباـث و قـح  هب  سپـس  تسا ، هدـنار  ناـبز  رب  ثیدـح ، نیا  رما  تقیقح  زا  عـالّطا  زا  شیپ  ار  نخـس  نیا  هک  دوـش ، هتفگ  هـکنیا  زج 
: دیوگ نینچ  تسا و  هدیزگرب  نامّزلا  نسح  يولوم  هک  تسا  یهاگدید  نامه  نیا  .تسا و  هدرک  حیرصت  نشور  تقیقح 

هتسناد حیحص  ار  نآ  نایاوشیپ  زا  یهورگ  هک  تسا  یحیحص  روهشم  ثیدح  ءایلوألا » متخ   » ینعم رب  لئالد  نیرتهب  زا  یکی  هّجوت : »
دانـسا وا  هب  ار  ثیدح  نآ  شخیرات  رد  بیطخ  هک  هنوگ  نامه  نیعم  نبا  ناثّدحم ، دنـس  لاجر ، رد  درف  نیرت  عالّطااب  هلمج  زا  دـنا ،

یمرب نینچ  يواخس  نخس  زا  نکیل  (1) ...درادن » یلـصا  تفگ : یم  نآ  هرابرد ي  زاغآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا و  قفاوم  وا  اب  هداد و 
شندش تباث  ضرف  هب  نخس  نیا  هکلب  .تسا  هدشن  رداص  ملعلا » هنیدم   » ثیدح هب  تبـسن  نیعم  نبا  زا  هاگ  چیه  نخـس  نیا  هک  دیآ 

.تسا هدوب  وا  زا  ...همکحلاراد » انأ   » ثیدح هرابرد ي 

خیشلاوبأ و  ریبکلا » مجعملا   » رد یناربط  و  شکردتـسم ، بقانم »  » رد مکاح  ار  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح : » دیوگ يواخس 
.دنا هدرک  تیاور  ًاعوفرم  ساّبع ، نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعأ ، زا  انیبان ، هیواعموبأ ي  ثیدح  زا  یگمه  نارگید  و  هّنسلا »  » رد ناّیح  نب 

« بابلا تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  : » هفاضا نیا  اب 

یلـص ربمایپ  هک  دنا : هدرک  تیاور  نینچ  یلع  ثیدح  زا  ینارگید  و  هیلحلا »  » رد میعنوبأ  و  عماجلا »  » باتک زا  بقانم »  » رد يذـمرت  و 
« اهباب یلع  همکحلاراد و  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

یم هتخانـشان  تسا : هتفگ  يذمرت  .تسا و  تباثان  ناشیرپ و  یثیدـح  نیا  دـیوگ : ثیدـح  نیمود  یپ  رد  للعلا »  » باتک رد  ینطقراد 
.دشاب

هدرک تیاـکح  دادـغب  خـیرات  رد  بیطخ  هک  هنوگ  نآ  هتفگ  نیعم  نب  ییحی  درادـن و  یحیحـص  هجو  هتفگ : يراـخب  شداتـسا  زین  و 
یلصا تسا و  غورد  نیا  تسا 
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.درادن

: میوگ (1) .تسا » حیحص  شدانسا  دیوگ : لّوا  ثیدح  لابند  هب  مکاح  و 

ثیدح ملعلا » هنیدم   » ثیدح دـننام  نوچ -  تسا ؛ دـیعب  مه  ثیدـح  نیا  هب  تبـسن  نم  رظن  هب  نیعم  نبا  زا  نخـس  نیا  ندـش  رداص 
.دنا هدروآ  نآ  تحص  رب  ّصن  ینارگید  يدابآزوریف و  ییالع و  يربط و  ریرج  نبا  تسا و  یحیحص 

ظفح ار  شا  هفیاط  ناگرزب  نانخس  زا  يزیچ  ییوگ  تسا ؟ هدش  لفاغ  اه  هتفگ  همه  نیا  زا  هنوگچ  هک  يولهد »  » زا اتفگـش  نیاربانب 
!! تسا هدرک  هدنسب  قعاوص »  » باتک رد  دناعم  یلباک  ياه  شزغل  ندیدزد  هب  اهنت  هدرکن و 

دنا هتـسناوتن  ناگدـننک  شهوکن  زا  یکی  چـیه  هک  تسا  يوق  نیتم و  نانچ  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  زا  نیعم  نبا  عاـفد  رگید ، يوس  زا 
: دیوگ نینچ  تسا -  هدرک  لقن  وا  زا  يذتغملا » توق   » رد یطویس  هک  هنوگ  نآ  ییالع -  يور  نیا  زا  دنروایب و  یخساپ  شیارب 

نب ییحی  دزن  هدـش  تباث  ياه  تیاور  يارب  یخـساپ  دـنا ، هتفگ  نخـس  مشناد » رهـش  نم   » ثیدـح هرابرد  هک  یناسک  زا  کی  چـیه  »
« .دنا هدرواین  نیعم ،

نخـس ثیدـح  نیا  ّدـض  رب  هک  یناسک  زا  کی  چـیه  : » دـیوگ نینچ  ییالع  زا  لـقن  هب  هّیکملا » حـنملا   » باـتک رد  یّکم  رجح  نبا  و 
« .تسا هدرواین  نیعم ، نب  ییحی  زا  حیحص  تایاور  نیا  هرابرد ي  یخساپ  هتفگ ،

تلـصوبا لاح  حرـش  رد  ءالبنلا » مالعأ  ریـس   » باتک رد  هک  تسا  یبلاطم  دنا ، هدروآ  يدابآزوریف  ییالع و  هک  يدهاوش  هلمج  زا  و 
: دیوگ نینچ  هک  تسا  ملعلا  هنیدم  ثیدح  شندرک  تابثا  و  ار ، وا  نیعم  نب  ییحی  نتسناد  هقث  نآ  تسا و  هدمآ  يوره 

نبدّمحم تفگ : دندرک ، رکذ  شیارب  ار  مشناد » رهـش  نم   » ثیدح سپ  .دـناد  یم  هقث  ار  تلـصوبا  نیعم  نبا  مدینـش  تفگ : ساّبع  »
، تسا هدرک  تیاور  نیعم  نب  ییحی  زا  يرود  ساـّبع  هچ  نآ  هب  مه  یبهذ  (2) .تسا » هدرک  ثیدح  ار  نآ  هیواعموبأ  زا  يدـیف  رفعج 

رارقا
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: میوگ : » هتفگ نآ  لابند  هب  اذل  .تسا  هدرک  ضارتعا  وا  رب  يرگید  يوس  زا  اّما  هدومن ،

ام تسا و  هتـشاد  ّتبحم  ییحی  هب  تبـسن  صخـش  نیا  .تسا و  هدش  هدیرفآ  تسا ، هدرک  یکین  وا  هب  هک  یـسک  اب  یتسود  رب  اه  لد 
هک يدرف  نآ  هک  دوشن  راکـشآ  ناـمیارب  هک  یناـمز  اـت  مینک ، یم  جاـجتحا  لاـجر ، رد  شا  هتفگ  هب  میونـش و  یم  ییحی  زا  هراومه 

هدوب يوق  هدرمـش ، تسـس  وا  هک  ار  یـسک  هکنیا  ای  تسا و  هدوب  ثیدح  رظن  زا  یفیعـض  ناسنا  دناد  یم  يوق  ار  وا  ییاهنت  هب  ییحی 
« .تسا

هک اج  نآ  زا  دـنک ، یم  ناریو  ار  ناشبهذـم  ساسا  هک  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دـناسر ؛ یم  نایز  ّتنـس  لـها  بهذـم  هب  نخـس  نیا  و 
حرش هب  هعجارم  هک  یسک  رب  تسین  هدیشوپ  لیدعت  حرج و  نف  رد  هژیو  هب  یثیدح -  مولع  رد  نیعم  نبا  تلزنم  ییالاو  يردقدنلب و 

 / ظاّفحلا 2 هرکذت   » و « 139 6  / نایعألا تایفو   » و « 156 تاغّللا 2 /  ءامسألا و  بیذهت   » و « 280 بیذهّتلا 11 /  بیذهت   » رد وا  لاح 
.دیامن اه  باتک  رگید  و  ثداوح 203 » نانجلا ، هآرم   » و « 429

: دیوگ نینچ  تسا  هدرک  لقن  وا  زا  ناکّلخ  نبا  هک  هنوگ  نآ  یمور  نبا  هکلب 

« .دنتشاد فارحنا  نخس  رد  وا  ریغ  دیوگب و  ار  قح  هک  مدیدن  نیعم  نبا  زج  ار  یسک  زگره  »

يراخب حدق  ّدر  - 2

هراشا

: دیوگ يولهد 

« .درادن یحیحص  هجو  تسا و  رکنم )  ) هتخانشان ثیدح  نآ  تفگ : يراخب  «و 

: میوگ

« همکحلاراد انأ   » ثیدح هب  تبـسن  وا  هکلب  تسا ؛ عونمم  ملعلاهنیدم » انأ   » ثیدح هب  تبـسن  يراخب ، زا  نخـس  نیا  ندـشرداص  ًالّوا :
ّدر يارب  يولهد »  » طّسوت نخـس  نیا  ندروآ  سپ  دـیتسناد ، يواخـس  نیـشیپ  ترابع  زا  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هدـنار  ناـبز  رب  نینچ 

.تسا لطاب  ملعلاهنیدم » انأ   » ثیدح

رداص وا  زا  نخس  نیا  ملعلاهنیدم » انأ   » ثیدح هب  تبسن  هک  میریذپب  رگا  ًایناث :
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: تسا دودرم  تهج  دنچ  زا  تسا ، هدش 

تسا هدش  حرج  يراخب   - 1

شیاه شهوکن  اه و  یتشز  زا  يا  هشوگ  سپ  .تسا  هدش  حرج  حدق و  يراخب  ّتنـس ، لها  نادنمـشناد  ناگرزب  شیامرف  هیاپ ي  رب 
اب ثیدح  نیا  هرابرد ي  هژیو  هب  وا  نخس  اذل  .دینک  هظحالم  هعومجم  نیا  زا  ریدغ » ثیدح   » دلج و  ماحفإلا » ءاصقتسا   » باتک رد  ار 

.تسین یشزرا  ياراد  شهوژپ  رظن و  لها  دزن  تمظع 

تسا فرحنم  يراخب   - 2

بلطم نیا  رب  یناوارف  حیحـص  دـهاوش  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  نیفرحنم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  زا  يراخب 
ثیدح  » دـلج و  ماحفإلا » ءاصقتـسإ   » باتک ناگدـنناوخ  رب  هک  دـنراد  فارتعا  نآ  هب  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  ناگرزب  دراد و  دوجو 
تباـث ناـبات  تبقنم  گرزب و  رایـسب  تلیـضف  نیا  هب  وا  ندز  هنعط  هب  یهّجوت  اذـل  دـنام ؛ یمن  هدیـشوپ  زین  هعوـمجم  نیا  زا  تیـالو »

.درک دیابن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامیالوم 

ثیدح نیا  زا  قاّزرلادبع  تیاور   - 3

زا ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح تسا ، يراخب  گرزب  دـیتاسا  زا  یکی  هک  یناعنـص  مامه  نب  قاّزرلادـبع  دـیتسناد ، رتشیپ  هک  هنوگ  نامه 
چیه رب  هک  تسا  هدروآ  قاّزرلادـبع  زا  شحیحـص  رد  يرایـسب  ياـه  تیاور  دوخ  يراـخب  تسا و  هدرک  تیاور  حیحـص  قـیرط  ود 

.دنام یمن  اج  هب  يراخب  يوس  زا  شهوکن  طوقس  رد  يدیدرت  کش و  بیترت  نیدب  .تسین  هدیشوپ  يرگشهوژپ 

دمحا تیاور   - 4

زا ار  ثیدح  تسا ، يراخب  دیتاسا  زا  هناگراهچ و  نایاوشیپ  زا  یکی  هک  وا  .تسا  هدرک  لقن  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح لبنح  نبدمحا 
يزوج و نبا  طبس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدروآ  دیتسناد  رتشیب  هک  هنوگ  نامه  يددعتم  ياه  قیرط 
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هب نیاربانب  .تسا  بجاو  وا ، تیاور  هب  عوجر  دنک ، تیاور  ار  یثیدح  دمحا ، هاگ  ره  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  نارگید ،
.دش دهاوخن  ییانتعا  ثیدح  نیا  هرابرد ي  يرگید  ای  يراخب  شهوکن 

نیعم نبا  تیاور   - 5

گرزب ناداتـسا  زا  ّتنـس و  لها  نانیمطا  دروم  نادنمـشناد  ناـکرا  زا  زین  وا  .تسا  هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  مه  نیعم  نب  ییحی 
شهوکن يارب  یشزرا  سپ  .دمآ  رتشیپ  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  نآ  یتسرد  تحـص و  هب  تابثا و  ار  ثیدح  اهراب  وا  .تسا  يراخب 

.دنام یمن  یقاب  نیعم  نب  ییحی  يوس  زا  ثیدح  نتسناد  حیحص  زا  دعب  يراخب 

يربط تیاور   - 6

.دیتسناد و رتشیپ  هک  تسا ، هدرک  مکح  همکحلاراد » انأ   » ثیدـح تحـص  هب  راثآلا » بیذـهت   » شباتک رد  مه  يربط  ریرج  نبدّـمحم 
.تسا هدیزگرب  مشناد » رهش  نم   » ثیدح اب  ار  نآ  داّحتا 

ارف شوگ  هراب  نیا  رد  يراـخب  شهوکن  هب  یفـصنم  چـیه  گرزب ، رایـسب  ياوشیپ  نیا  طّـسوت  ثیدـح  نتـسناد  حیحـص  اـب  نیارباـنب 
.داد دهاوخن 

مکاح تیاور   - 7

حیحص ار  نآ  نیخیش  طرش  اب  هدرک و  لقن  نیحیحصلا » یلع  كردتـسملا   » باتک رد  ار  ملعلا »  هنیدم  انأ  ثیدح «  يروباشین  مکاح 
نیمه هدرک و  شهوکن  ار  ثیدـح  هک  تسا  نآ  لها  قح و  اب  يراـخب  ینمـشد  بّصعت و  رب  هاوگ  نیرتهب  دوخ  نیا  .تسا و  هتـسناد 

.تسا هدنسب  وا  شهوکن  نتخیرورف  يارب  لیلد  کی 

يذمرت تیاور   - 8

باتک رد  یعفاش  هحلط  نبا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، هدرک  لـقن  دوخ  حیحـص  رد  ار  اـهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح يذـمرت 
تسا هدرک  لقن  وا  زا  لوئسلا » بلاطم  »

ص:449

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 546 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  رابتعا  یب  ار  يراخب  شهوکن  زین  نیا  دمآ و  رتشیپ  و 

ثیدح نیا  تحص  رب  ناظفاح  زا  یهورگ  نیقی   - 9

هب هّجوت  نودب  دنا ؛ هدرک  مکح  يرادـیاپ و  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح تحـص  رب  ّتنـس ، لها  سانـشرس  ناظفاح  زا  یهورگ  نینچ  مه 
دّمحم يدـنه و  یقّتم  یطویـس و  نیّدـلا  لـالج  یجنگ و  هّللادـبعوبأ  يزوج و  نبا  طبـس  هلمج : زا  .نآ  هب  تبـسن  يراـخب  شهوکن 

.نامز نسح  يولوم  یناعنص و  ریما  یناشخدب و  دّمحم  ملاعلا و  ردص 

.تسا نآ  یتسس  رب  يرگید  لیلد  يراخب  شهوکن  زا  هورگ  نیا  ینادرگیور  و 

یهورگ ندرمش  نسح   - 10

شهوکن شهوکن  ندوب  لطاب  هب  .دـنا و  هداد  ملعلا »  هنیدـم  انأ  ثیدـح «  ندوب  نسح  هب  مکح  اـملع ، ناـظفاح و  زا  يرگید  دادـعت 
: هلمج زا  دنا  هدرک  حیرصت  ناگدننک 

دّمحم ینتفرهاط و  دّـمحم  یّکم و  رجح  نبا  یماش و  فسوی  نبدّـمحم  يواخـس و  ینالقـسع و  رجح  نبا  يدابآزوریف و  ییـالع و 
شهوکن نیاربانب  ...ثّدـحم  ِیلع  نسح  ازریم  یناکوش و  ناّبـص و  یناقرز و  یـسلماربش و  يزیزع و  يولهد و  قحلادـبع  يزاجح و 

.دوب دهاوخ  لطاب  نارگشهوژپ  نیا  همه ي  دزن  يراخب 

یشکرز نخس   - 11

نآ هب  هک  دـسر  یم  نسُح  زا  يا  هجرد  هب  ملعلا »  هنیدـم  انأ  ثیدـح «  هک  تسا  هدرک  مکح  نینچ  مه  یعفاـش  یـشکرز  نیّدـلاردب 
یم لطاب  نینچ  نیا  ار  يراخب  ياعّدا  مه ، وا  سپ  .دشاب  یگتخاس  هکنیا  هب  دسر  هچ  دوب ، دهاوخن  فیعـض  اذـل  دوش و  یم  جاجتحا 

.تسا راکشآ  هک  نانچ  دنیب ؛

یّکم رجح  نبا  ياوتف   - 12

هب حیرـصت  مکاح  زا  يوریپ  هب  هکلب  تسا ؛ هداد  اوتف  مشناد » رهـش  نم   » ثیدـح ندوب  نسح  هب  هیثیدـحلا » هاواتف   » رد یّکم  رجح  نبا 
هب سپس  تسا ، هدرک  نآ  تحص 
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.تسا هدومن  ضارتعا  نآ  هرابرد  نارگید  يراخب و  شهوکن 

حیحـص دـیوگ : مکاح  هکلب  تسا ؛ نسح  یثیدـح  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  ثیدـح  اـّما  : » تسا نینچ  شا  هتفگ  نتم  و 
؛ تسا ضارتـعا  دروـم  تسا ،» غورد  : » نیعم نبا  و  تسا » هتخانـشان  : » يذـمرت و  درادـن » یحیحـص  هجو  : » يراـخب هتفگ ي  تـسا و 

« .تسا هدرک  يوریپ  وا  زا  هراب  نیا  رد  یبهذ  هدروآ و  تاعوضوملا  رد  ار  نآ  يزوج  نبا  هک  دنچره 

يراخب شهوکن  زا  یهورگ  ینادرگیور   - 13

هدرک و ضارعا  نآ  زا  سپس  لقن و  مشناد » رهش  نم   » ثیدح هرابرد ي  ار  يراخب  نخس  ّتنـس  لها  ياملع  ناسانـشرس  زا  یهورگ 
: هلمج زا  .دنا  هدرک  جاجتحا  نآ  هب  دنا و  هتسناد  نسح  ار  نآ  هدش و  لئاق  ثیدح  رابتعا  هب  دنا و  هدرکن  هّجوت  نادب 

هدوب شیوخ  نارود  یقهیب  يولهد -  رظن  زا  هک -  یتب  یناـب  هّللاءاـنث  يواـنم و  يراـق و  يدوهمـس و  و  هرثتنملا » رردـلا   » رد یطویس 
.تسا

حیحص نینچ  مه  و  نآ ، نتسناد  حیحص  يراخب و  دیتاسا  طّسوت  ثیدح  تیاور  دوجو  اب  يراخب ، نخس  هب  يولهد »  » دانتسا نیاربانب 
زیگنا تفگش  ًادج  يراخب ، شهوکن  زا  املع  ناگرزب  ینادرگیور  زین  رگید و  یهورگ  نتسناد  نسح  ناظفاح و  زا  يا  هتسد  نتسناد 

.تسا

يذمرت هب  حدق  تبسن  ّدر  - 3

هراشا

: دیوگ يولهد 

« .تسا بیرغ  هتخانشان و  ثیدح  نیا  تفگ : يذمرت  »

: میوگ

: هجو دنچ  رطاخ  هب  تسا ؛ ضحم  غورد  مشناد » رهش  نم   » ثیدح هراب  رد  يذمرت  هب  حدق  تبسن 
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دنا هدرک  لقن  يذمرت  حیحص  زا  ار  ثیدح  یتعامج  ( 1)

یعفاش هحلط  نبا   - 1

ادـخ لوسر  اب  تمزالم  رد  هراومه  : » دـیوگ نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّقح  رد  لوئـسلا » بلاطم   » باتک رد  یعفاـش  هحلط  نبا 
هک هنوگ  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  دومن ، نوزفا  ار  شـشناد  لاعتم  دـنوادخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

« اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف وا  هب  تسا  هدرک  لقن  وا ، زا  شدانسا  اب  شحیحص ، رد  يذمرت 

هّیمیت نبا   - 2

، تشاد یم  دوـجو  يذـمرت  زا  یـشهوکن  اـج  نآ  رد  رگا  هک  تـسا  هدرک  لالدتـسا  نآ  هـب  هدروآ و  ار  ثیدـح  يذـمرت  حیحـص  زا 
.دیسر یمن  نایاپ  هب  شلالدتسا 

یم رامـش  هب  یگتخاس  رابخا  زا  ور  نیا  زا  تسا و  رت  تسـس  رت و  فیعـض  ملعلا  هنیدـم  انأ  ثیدـح  : » دـیوگ شجاهنم  رد  هّیمیت  نبا 
یگتخاـس نآ  ياـه  لـقن  رگید  هک  هدرک  ناـیب  هدروآ و  ار  نآ  يزوـج  نبا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  يذـمرت  هـک  دـنچره  دـیآ ،

« .تسا

ثیدـح نیا  در  لابند  هب  نوچ  دروآ ، یم  ار  نآ  دـناعم  یبصان  نیا  تشاد ، یم  ثیدـح  نیا  هراـبرد ي  یـشهوکن  يذـمرت  رگا  سپ 
!! تسا نشور  هک  هنوگ  نامه  .تسا 

ناهبزور نبا   - 3

هماّلع هتفگ ي  رب  ّدر  رد  ار  فارتعا  نیا  تسا و  هدرک  فارتعا  شحیحـص  رد  يذـمرت  طّسوت  ثیدـح  نیا  لقن  هب  ناهبزور  نب  لضف 
دروآ یم  ار  نآ  دیدرت  نودب  تسا ،» بیرغ  هتخانشان و   » دوب هتفگ  شا  هرابرد  يذمرت  رگا  هک  تسا  هداد  ماجنا  هّرـس  سّدق  یّلح  ي 

.تسا رثؤم  تقیقح  ندشراکشآ  رد  دوخ  نیا  و 

يدبیم  - 4

هنیدم انأ   » ثیدح يذمرت  حیحص  زا  لقن  هب  حتاوفلا »  » باتک رد  يدبیم  نیسح 
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.میدروآ رتشیپ  ار  شا  هتفگ  نتم  هک  هدرک  جاجتحا  نآ  هب  شا  هدیقع  ياتسار  رد  تسا و  هدروآ  ار  ملعلا »

یماش فسوی  نبدّمحم   - 5

تیاور ًاـعوفرم  ار  نآ  نارگید  يذـمرت و  : » تفگ هک  میدروآ  شا  هریـس  رد  ار  یماـش  فـسوی  نبدّـمحم  هتفگ ي  نتم  نیا  زا  شیپ 
یـشهوکن شا  هرابرد  يذـمرت  رگا  هک  ...تسا » نسح  یثیدـح  نیا  هک  تسا  نآ  تسرد  اهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  دـنا : هدرک 

.دوب یمن  زیاج  وا  يارب  يذمرت ، شهوکن  لقن  زا  توکس  دوب ، هدرک 

یّکم رجح  نبا   - 6

تبـسن وا  هب  هراب  نیا  رد  یـشهوکن  چیه  تسا و  هدروآ  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  يذمرت  تیاور  قعاوص  باتک  رد  یّکم  رجح  نبا 
.درک یم  رکذ  ار  نآ  ًاعطق  دوب  رگا  هک  تسا  هدادن 

مودخم ازریم   - 7

هدروآ و مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  رد  ار  نآ  هدرک و  لقن  يذمرت  زا  ار  ملعلا  هنیدم  ثیدح  ضقاون ، باتک  رد  مودخم  ازریم 
« .تسا هدرک  لقن  ار  نآ  يذمرت  اهباب ،  یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا « : هتفگ 

درک و یمن  تابثا  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  رد  ار  ثیدح  نیا  مودخم  ازریم  دوب ، تسرد  هداد ، تبسن  يذمرت  هب  يولهد  هچ  نآ  رگا 
.دروآ یم  مه  ار  نآ  هرابرد ي  يذمرت  شهوکن  لقاّدح 

ینمی سوردیع   - 8

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  نامرورـس  لیاضف  رد  يوبنلا » دقعلا   » باتک رد  يذمرت  تیاور  هب  ار  ملعلا  هنیدم  ثیدـح  ینمی  سوردـیع 
.دشاب یم  نآ  هرابرد ي  يذمرت  زا  یشهوکن  هنوگره  ندشن  رداص  رگنایب  نیا  تسا و  هدروآ 
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يرداق یناخیش   - 9

هک تسا  هدوب  شنایوار  لابند  هب  دوخ  هدرک و  تیاور  ار  ثیدح  يذـمرت  زا  ّيوّسلا » طارـصلا   » باتک رد  يرداق  یناخیـش  نینچ  مه 
.درک یم  نآ  هب  يا  هراشا  لقاّدح  ای  رکذ  ار  نآ  دوب  یم  ثیدح  نیا  هرابرد ي  يذمرت  زا  یحدق  رگا 

يولهد قحلادبع   - 10

.تسا هدرک  دای  يذمرت  طّسوت  ملعلا  هنیدم  ثیدح  لقن  زا  هاکشملا » لاجر   » باتک رد  يولهد  قحلادبع  خیش 

یسلماربش  - 11

: دیوگ هک  دش  هدروآ  بلاطملا » ریسیت   » باتک رد  یسلماربش  نیّدلارون  هتفگ ي  شیاج  رد 

دشاب یم  نسح  یثیدح  هک  تسا  نآ  تسرد  و  اهباب ، » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دندرک : تیاور  ًاعوفرم  وا  ریغ  يذمرت و  ملعلا : هنیدم  »
« .دنا هتفگ  رجح  نبا  ییالع و  ظفاح  هک  هنوگ  نامه 

.دیامن یم  لطاب  ار  يذمرت  طّسوت  فیرش  ثیدح  نیا  شهوکن  ياعّدا  زین  نیا  و 

يدرک  - 12

شیامرف رد  تسا ، ناـشیا  ملعلا  هنیدـم  باـب  وا  هکنیا  اـّما  : » دـیوگ دـیدناوخ  رتشیپ  هک  ساربن »  » شباـتک رد  یناروک  يدرک  میهاربا 
و طسوألا »  » باتک رد  هّللادبع  نبرباج  زا  ار  نآ  یناربط  زاّزب و  .اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  تسا : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا 

« .دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  یلع ، زا  مکاح  يذمرت و 

.دنک یم  عفد  ار  يذمرت  زا  ثیدح  نیا  هرابرد ي  یشهوکن  ره  رودص  تبسن  زین  نیا 

یناقرز  - 13

حرش  » باتک رد  ار  ثیدح  یناقرز  یقابلادبع  نبدّمحم  بیترت  نیمه  هب 

ص:454

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 551 

http://www.ghaemiyeh.com


.تشذگ نآ  ترابع  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّیندللا ،» بهاوملا 

ناّبص  - 14

رتشیپ هک  تسا  نآ  تابثا  یپ  رد  هدروآ و  ار  يذمرت  طّسوت  ملعلا  هنیدم  ثیدح  تیاور  نیبغاّرلا » فاعسإ   » باتک رد  يرـصم  ناّبص 
...هدش هداد  تبسن  يذمرت  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ندوب  غورد  رب  يرگید  لیلد  نیا  دیا و  هدش  هّجوتم 

یلیجع  - 15

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  هک  تسا  هدرک  لقن  يذمرت  : » دیوگ هک  دش  هدروآ  رتشیپ  زین  لآملا » هریخذ   » باتک رد  یلیجع  هتفگ ي 
« .ددرگ یم  زاب  وا  هب  اه  هلسلس  اه  قیرط  ور  نیا  زا  بابلا » تأیلف  ملعلا  اهدارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس 

وترپ رد  نارگید  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّتیملعا  نایب  نآ و  تابثا  ناهاوخ  دنک و  یم  تیاور  يذمرت  زا  ار  ثیدح  یلیجع  سپ 
.تسا دوهشم  رهاظ و  ًالماک  نیا  دومن و  یمن  دانتسا  نآ  هب  دوب ، هدرک  شهوکن  ار  نآ  يذمرت  رگا  تسا و  ثیدح  نیا 

تسا هتسناد  نسح  ار  ثیدح  يذمرت  ( 2)

یف تاعمّللا   » باتک رد  بلطم  نیا  .تسا  هدرمـش  نسح  ار  نآ  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح ندرک  تیاور  رب  نوزفا  يذمرت 
انأ : » انعم نیا  رد  ثیدـح  روهـشم  ظفل  هک  نادـب   -: » دـمآ زین  نیا  زا  شیپ  هک  تسا -  نینچ  نآ  تراـبع  هک  هدـمآ  هاکـشملا » حرش 
دوب هعیش  هک  تسا  مالّسلادبع  تلصوبا  زا  شلصا  دنا و  هتفگ  نخس  شا  هرابرد  ناگدننکدقن  و  دشاب ، یم  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم 

« ...تسا هتسناد  نسح  يذمرت  حیحص و  ار  ثیدح  نیا  مکاح  تسا و  هتفگ  نخس  شا  هرابرد  و 

!؟ دنام یم  يولهد »  » ياعّدا بذک  رد  یّکش  ایآ  سپ 

يزوج نبا  رب  یطویس  ضارتعا  ( 3)

یلع تاعیدبلا  تکنلا   » رد يذمرت  طّسوت  ملعلا  هنیدم  ثیدح  لقن  زا  یطویس 
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تسا و هدرک  ضارتعا  تاعوضوملا  رد  نآ  ندرکدراو  ثیدـح و  نیا  هب  تبـسن  يزوج  نبا  شهوکن  رب  هدرک و  دای  تاـعوضوملا »
هدروآ رباج  ساـّبع و  نبا  یلع و  ثیدـح  زا  ار  نآ  اـهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   - » ثیدـح ق ك : » دـشاب یم  شا  هتفگ  نتم  نیا 

.تسا

« ...تسا هدرک  لقن  مکاح  ار  رباج  ثیدح  یناربط و  مکاح و  ار  ساّبع  نبا  ثیدح  و  مکاح ، يذمرت و  ار  یلع  ثیدح  میوگ :

: دیوگ يزوج  نبا  شهوکن  رکذ  زادعب  هعونصملا » یلآللا   » باتک رد  یطویس  و 

« ...تسا هدرک  لقن  يذمرت  ار  یلع  ثیدح  میوگ : »

دروم ار  نآ  ینک و  یم  دراو  تاعوضوملا  رد  ار  یلع  ثیدح  زا  ملعلا  هنیدم  ثیدح  هنوگچ  دیوگ : یم  يزوج  نبا  هب  ییوگ  سپس 
!؟ ...تسا هدرک  لقن  ار  نآ  يذمرت  هک  یلاح  رد  یهد ، یم  رارق  شهوکن 

یناکوش نخس  ( 4)

هراب نیا  رد  : » دیوگ هدرک ، لقن  نایوج  بیع  یـضعب  زا  ار  ثیدـح  نیا  هرابرد ي  شهوکن  هعومجملا » دـئاوفلا   » باتک رد  یناکوش 
قیثوت مکاح  نیعم و  نبا  ار  يوره  تلصابا  تسا و  هدرمش  هقث  نیعم  نب  ییحی  ار  يدیف  يدادغب  رفعج  نبدّمحم  هک  مهد  یم  خساپ 

زا كردتـسملا  رد  مکاح  ًاعوفرم و  یلع  زا  يذمرت  تسا و  حیحـص  تفگ : دش ، لاؤس  نیعم  نبا  زا  ثیدح  نیا  هرابرد ي  دنا  هدرک 
« ...تسا حیحص  شیاهدانسا  : » تسا هتفگ  مکاح  دنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  ًاعوفرم  ساّبع  نبا 

يزوج نبا  حدق  ّدر  - 4

هراشا

: دیوگ يولهد 

« .تسا هدروآ  تاعوضوملا  رد  ار  ثیدح  نآ  يزوج  نبا  »

: میوگ

هک ور  نیا  زا  تسا ، بیرغ  بیجع و  رایسب  تسا ، هدروآ  تاعوضوملا  رد  ار  ثیدح  نیا  يزوج » نبا   » هک نیا  هب  يولهد »  » جاجتحا
زا یضعب  ام  هک  تسا  هداتفا  ورف  رابتعا  هجرد ي  زا  هتسجرب  گرزب  نادنمشناد  دزن  شباتک  يزوج و  نبا 
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: میروآ یم  هنیمز  نیا  رد  ار  ناشیاه  هتفگ 

يزوج نبا  هرابرد ي  نادنمشناد  ياه  هتفگ  زا 

: دیوگ نینچ  لاس 597  ثداوح  شخب  رد  لماکلا »  » باتک رد  ریثأ  نبا 

وا .تسا  روهشم  شیاه  هتـشون  .تشذگرد  دادغب  رد  ظعاو  ِیلبنح  يزوج  نب  یلع  نب  نامحّرلادبع  جرفلاوبا ، لاس  نیا  ناضمر  رد  »
« .دوب لاس 510  هب  شّدلوت  .درک  یم  تبیغ  رایسب  شیوخ ، بهذم  اب  قفاوم  فلاخم و  ياملع  هژیو  هب  مدرم  دروم  رد 

.تسا هدروآ  لاس  نیمه  ثداوح  رد  سیمخلا »  » باتک رد  هنوگ  نیمه 

.درک یم  تبیغ  رایسب  املع  هرابرد ي  وا  تسا : هدمآ  رشبلا » رابخأ  یف  رصتخملا   » باتک رد  و 

رازه راهچ  زا  شیب  ناشدادعت  دندروآدرگ ، ار  وا  خیاشم  تسرهف  یتقو  : » تسا یناعمـس  میرکلادـبع  لاح  حرـش  رد  لماکلا »  » رد و 
هب ار  وا  سپـس  تفرگ و  یم  دادغب  رد  يداتـسا  زا  وا  دیوگ : شا  هرابرد  هلمج  زا  ...هدرک و  دای  ار  وا  يزوج  نبا  جرفلاوبا  دـش و  رفن 

.درک ثیدح  میارب  رهنلاءاروام  رد  ینالف  تفگ : یم  درب و  یم  یسیع  هناخدور ي  يالاب 

رـسارس رد  شناداتـسا  موـمع  زا  اـج  نآ  رد  و  درک ، رفـس  رهنلاءارواـم  هب  عـقاو  هب  درم  نآ  هکارچ  .تسا  یکنُخ  رایـسب  نخـس  نیا  و 
نیا تسا و  شندوب  یعفاش  يزوج ، نبا  دزن  شهانگ  اهنت  تشاد و  کنخ  سیلدت  نیا  هب  يزاین  هچ  نیاربانب  .دینش  ثیدح  شروشک 

مه يدرو  نبا  ار  بلطم  نیا  .دنسیونرایسب (1) هک  ییاه  یلبنح  زج  تسین  اریذپ  ار  یـسک  يزوج  نبا  .تسوا و  هوسا ي  يرگید  هک 
: دیوگ لاس 595  ثداوح  رد  نانجلا » هآرم   » رد مه  یعفای  .تسا (2) هدروآ 

یبهذ .دش  نکاس  هرومطملا »  » رد لاس  جنپ  دندش و  اریذپ  ار  وا  مدرم  دـش و  هدروآ  نوریب  طساو  نادـنز  زا  يزوج  نبا  لاس  نآ  رد  »
تسا و هدرک  دای  ار  وا  نینچ 
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هدنکفا نادنز  هب  رداقلادبع  خیش  هب  تبسن  وا  راکنا  ّتلع  هب  هک  مدوب  هدینـش  نیا  زا  شیپ  دش ، هدنکفا  نادنز  هب  ارچ  هک  دشن  نشور 
نآ رد  هک  داد  ربخ  ارم  دوب  هدید  ار  وا  زا  یباتک  هک  یصخش  .دوب و  ینمـشد  شراکنا  نیمه  تهج  زا  شردپ  وا و  نایم  و  دوب ، هدش 
وا مدـق  ربارب  رد  ناگرزب  ندرگ  هک  ار  رداقلادـبع  نیّدـلا  یحم  خیـش  رخافملا ، جاـت  ءاـیلوألا و  بطق  هداد ، رارق  راـکنا  دروم  باـتک 

رورغ ناطیـش و  سیبلت  یگتـسکشرس ، تهج  زا  رون ، فراعم و  لها  ناگرزب  رگید  وا و  هب  تبـسن  يزوج  نبا  راکنا  تسا و  عضاـخ 
ساپـس تسج و  یم  هرهب  ناشیا  مالک  ياهییابیز  زا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ بیجع  اـهنآ  نساـحم  ناـشیا و  هب  تبـسن  وا  راـکنا  .تسا و 

« .نادوسح نارورغم و  تّمذم  زا  تسین  یکاب  هتفرگ و  ارف  ار  دوجو  مامت  اهنآ  مالک  نساحم  هک  ار  دنوادخ 

: دیوگ راّطعدیزی  نب  نابا  لاح  حرش  رد  یبهذ  و 

زا هک  مراودـیما  تسا و  تسرد  شرتـشیب  دـسیون و  یم  ار  شیاـه  ثیدـح  تسا ، دـهاز  تبحـص و  شوـخ  وا  تـفگ : يدـع  نـبا  » 
.دشاب نایوگتسار 

: دیوگ هدرک  دای  ار  وا  لبنح  نبا  هک  سب  نیمه  .تسا  تّجح  هقث و  وا  هکلب  میوگ :

هدروآ اه  فیعض  رد  ار  وا  يزوج  نبا  جرفلاوبا  هماّلع  تسا و  هقث  دنا : هتفگ  یئاسن  نیعم و  نبا  دوب و  ِْتبَث  ناداتسا  مامت  نایم  رد  وا 
یم ار  حرج  .تسوا  باـتک  ياـه  یتساـک  زا  نیا  .تسا و  هدرکن  رکذ  دـنا ، هدروآ  رامـش  هب  هقث  ار  وا  هک  ار  یناـسک  نخـس  تسا و 

یمن رکذ  ار  وا  ًالـصا  دندرب ، یمن  مان  ار  دیزی  نب  نابأ  يزوج  نبا  يدع و  نبا  رگا  دنک و  یم  توکـس  ندوب  هقث  هب  تبـسن  دروآ و 
: دیوگ ظاّفحلاهرکذت »  » رد یبهذ  (1)و  .مدرک »

هتشون رد  .درک و  یم  باضخ  ار  نآ  دش و  هاتوک  رایسب  تخیر و  وا  شیر  دیشون و  رذالب  يزوج  نبا  هک  مدناوخ  یناقوم  هتشون  زا  »
.تسیرگن یمنزاب  نآ  رد  یلو  درب  یم  نایاپ  هب  ار  باتک  اریز  تشاد ؛ طلغ  رایسب  شیاه 

نودب هکنیا  دوب و  نتشون  رد  وا  باتش  زا  یشان  دوش ، یم  دراو  وا  هب  هک  ییاهدقن  دراد ، شیاه  هتشون  رد  يدایز  ياهطلغ  وا  میوگ :
، باتک کی  رد  يرگنزاب 
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هتسیاش یسررب  نآ  رد  شناد  ناگرزب  هک  تسا  ییاه  هتشون  اه و  باتک  زا  وا  شناد  رتشیب  درک و  یم  زاغآ  ار  يرگید  باتک  فیلأت 
: دیوگ يرصب » سرشأ  نبهمامث   » لاح حرش  رد  رجح  نبا  (1) .دنا » هدادن  ماجنا  يروخ  رد  و 

زا هماـمث  دـناسر و  لـتق  هب  ار  یعازخ  رـصن  نبدـمحا  قثاو ، یتقو  دـیوگ : قرفلا » نیب  قرفلا   » باـتک رد  یمیمت  رهاـط  نبروصنموبا  »
افـص و نایم  هعازخ  زا  یهورگ  داد ، ماجنا  جـح  هک  یلاس  رد  هک  داد  خر  هنوگ  نیا  وا  لتق  درک  یعـس  وا  لتق  يارب  هک  دوب  یناـسک 

تسا هدروآ  همامث  لاح  حرش  رد  .تسا و  هدروآ  هدزیـس  لاس  ثداوح  رد  ار  ناتـساد  نیا  يزوج  نبا  .دندناسر و  لتق  هب  ار  وا  هورم 
يزارد نایلاس  رـصن  نبدمحا  ندـش  هتـشک  نوچ  دـشاب ؛ یم  ضقانت  نیا  رد  تسا و  هتـشذگرد  لاس  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  زا  هک 

لاـس رد  شلتاـق  هنوگچ  سپ  .دیـسر  لـتق  هب  دـنچ  تسیب و  لاـس  رد  قثاو  تفـالخ  نارود  رد  وا  .تسا و  هداـتفا  قاـّفتا  نآ  زا  دـعب 
شک مزیه  يزوج  نبا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ناتساد  نیا  .دُرم و  مهدزیس  لاس  رد  هک  تسا  نآ  حیحص  و  دسر ؟ یم  لتق  هب  مهدزیس 

یطویـس و ظاّفحلا » تاقبط   » رد (2)و  .دـهد » یمن  رارق  داقتنا  یـسررب و  دروم  ار  دوش  یم  لـقن  شیارب  هک  ییاـهزیچ  تسا ، هناـبش 
ساسا رب  ام  دزن  يزوج  نبا  دیوگ : ریبکلا » خـیرات   » رد یبهذ  : » تسا هدـمآ  يزوج  نبا  لاح  حرـش  رد  يدوواد  نیرّـسفملا » تاقبط  »

(3) .تسوا » يروآدرگ  ناوارف و  تاعالّطا  رابتعا  هب  وا ، فصو  نیا  هکلب  دوش ؛ یمن  فیصوت  ظفح  هب  ثیدح ، نف  طباوض 

يزوج نبا  تاعوضوملا  باتک  هرابرد ي  نادنمشناد  نانخس  زا 

رد تسا و  هدومن  يور  هدایز  رایـسب  تسا  هدروآ  درگ  دلجم  ود  رد  ار  تاعوضوم  نارود  نیا  رد  هک  سک  نآ  : » دـیوگ حالـص  نبا 
ياه ثیدح  قلطم  رد  هک  دوب  شّقح  تسین و  اه  نآ  ندوب  یگتخاس  رب  یلیلد  هک  تسا  هدروآ  ار  ثیداحا  زا  يرایسب  نآ 
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هدروآ یبّنلا » ثیدـح  لوصأ  ملع  یف  يورلا  لـهنملا   » رد یناـنکلا  هعاـمج  نب  میهاربا  نبدّـمحم  (1)و  .دـش » یم  هداد  رارق  فـیعض 
هدروآ ار  فیعـض  ياه ) ثیدـح   ) زا يرایـسب  تشون و  یگتخاـس  ثیداـحا  دروم  رد  ار  شباـتک  يزوج  نبا  جرفلاوبا  خیـش  : » تسا

« .تسین اه  نآ  ندوب  یگتخاس  رب  یلیلد  هک  تسا 

ار ییاه  ثیدح  اّما  تسا ، هدرک  يروآ  عمج  یگتخاس  ياه  ثیدح  رد  لّصفم  یباتک  يزوج  نبا  جرفلاوبا  خیش  : » دیوگ ریثک  نبا  و 
هب هداد و  تسد  زا  هتـشاذگ و  راـنک  ار  دـنک  رکذ  دوـب  مزـال  هک  ییاـه  ثیدـح  تسا و  هدرک  دراو  نآ  رد  تسین  هنوـگ  نیا  هک  مه 

ینع فعـضلا  قـلطمل  جرخ *  ذإ  هیف  عماـجلا  رثـکا  و  : » شا هتفگ  نیا  حرـش  رد  یقارعلا  نـیز  (2)و  .تسا .» هتفاـین  هار  اـه  نآ  يوس 
تفـص طقف  هک  ار  ثیداحا  زا  يرایـسب  اریز  تسا ، هدومن  يور  هدایز  باـتک  نآ  رد  جرفلاوبا ، ینعی  هدـنروآدرگ ، نآ  و  .جرفلااـبا »

.تسا هداد  رارق  یگتخاس  ثیداحا  هرمز  رد  تسا ، تباث  اهنآ  يارب  فعض 

نبا جرفلاوبأ  هدنروآدرگ ، نآ  زا  حالص  نبا  روظنم  ...تسا و  هدرک  يور  هدایز  هدنروآدرگ  نآ  و  تسا : هتفگ  حالـص  نبا  : » دیوگ
ّدس : » ثیدح تابثا  زا  سپ  ینالقسع  رجح  نبا  (3) .مدرک » هراشا  نآ  هب  دوخ  رعـشرد  جرفلاابأ » ینع   » ترابع اب  نم  تسا و  يزوج 

: دیوگ ّیلع » بابّالإ  باوبالا 

هدرک لقن  رمع  نبا  مقرأ و  نبدیز  صاّقو و  یبا  نبدعـس  ثیدح  زا  ار  نآ  تسا و  هدروآ  تاعوضوم  رد  ار  ثیدح  نیا  يزوج  نبا  »
؛ تسا هدرک  دراو  داریا  شنایوار  یـضعب  ببـس  هب  نآ  رب  و  تسا ، هدرک  افتکا  نانآ  زا  ثیدح  قرط  زا  یـضعب  هب  هک  یلاح  رد  تسا 

هدرک دراو  داریا  نآ  هب  نینچ  مه  تسا و  هدـش  هدروآ  نآ  زا  يرایـسب  ياه  لقن  هک  تهج  نیا  زا  تسین ؛ حدـق  ثعاب  هک  یلاـح  رد 
ياه هتخاس  زا  نیا  هک  تسا  هدش  یعّدم  دـشاب و  یم  رکبوبا  هرابرد ي  تباث  حیحـص و  ياه  ثیدـح  فلاخم  هکنیا  ببـس  هب  تسا 

اه یضفار 
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.دش مامت  .دنا  هدرک  هلباقم  رکبوبا  هرابرد ي  حیحص  ثیدح  اب  نآ  هلیسو ي  هب  هک  تسا 

هک یلاح  رد  .تسا  هدرک  در  نتشاد  ضراعم  نامگ  اب  ار  حیحص  ياه  ثیدح  نوچ  تسا ، هدش  بکترم  یگرزب  رایـسب  ياطخ  وا  و 
« .تسا ریذپ  ناکما  ناتساد  ود  نیا  نیب  عمج 

: دیوگ ثیدح  نیا  هرابرد ي  دوخ  ثحب  رد  رجح  نبا  نینچ  مه 

هکنیا زج  هدرکن  یلالدتـسا  شیارب  هک  تسا  ییاـعّدا  تسا ، یگتخاـس  لـطاب و  هک  ثیدـح  نـیا  هراـبرد ي  يزوـج  نـبا  هـتفگ ي  »
.تسا مّهوت  نامگ و  رثا  رب  اهنت  حیحص  ياه  ثیدح  ندرک  ّدر  هب  یمادقا  نیا  دشاب و  یم  نیحیحص  رد  هک  تسا  یثیدح  فلاخم 

نکمم نینچمه  دـشابن و  ریذـپ  ناکما  اـه  نآ  نیب  عمج  هک  یماـگنه  رگم  دوش  هداد  مکُح  ندوب  یگتخاـس  رب  هک  تسین  هتـسیاش  و 
، ییاناد ره  زا  رتالاب  نوچ  دشابن ، نکمم  مه  هدنیآ  رد  عمج  نیا  هک  دروآ  یمن  مزال  رـضاح ، لاح  رد  ثیدـح  ود  نایم  عمج  ندوبن 
رد هکلب  دوشن ؛ هداد  ثیدح  ندوب  لطاب  رب  مکح  هک  تسا  نیا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  يرادنتشیوخ  شور  هار و  .تسه و  رگید  ياناد 

روهـشم و یثیدـح  هک  تسا  باـب  نیا  زا  ثیدـح  نیا  دوش و  ادـیوه  يرگید  رب  هدـشن  راکـشآ  وا  يارب  هچ  نآ  اـت  دوش  فّقوتم  نآ 
ندوب یعطق  شیاه  لقن  عومجم  تسین و  رت  نییاپ  نسُح  هجرد ي  زا  ییاهنت ، مغر  یلع  شلقن  ره  تسا و  ددـعتم  ياـه  لـقن  ياراد 

هرابرد ي هدش  هتـشون  ياه  باتک  رد  : » دیوگ يواخـس  (1)و  .ثیدـح » لها  زا  يرایـسب  شور  هب  مه  نآ  دـناسر  یم  ار  نآ  تّحص 
هدروآدرگ دلج  ود  رد  ار  اه  نآ  هک  يزوج  نبا  تسا و  رایـسب  یگتخاس  ياه  ثیدـح  ثیدـحلا ، للع  نینچ  مه  فیعـض و  نایوار 

هک ار  یفیعـض  ياه  ثیدـح  زا  يرایـسب  هک  نانچ  تسا ؛ هدـش  جراخ  شباتک  یلـصا  عوضوم  زا  ندوب  فیعـض  ّتلع  هب  اهنت  تسا ،
نبا جرفلاوبا  روهـشم ، ظفاح  هدـنروآدرگ ، نیا  زا  حالـص  نبا  روظنم  .تسا و  هدرک  لقن  نآ  رد  درادـن ، شندوب  یگتخاس  رب  یلیلد 

هب دسر  هچ  تسا ، نیحیحص  زا  یکی  رد  هک  هدروآ  مه  ار  یحیحص  نسح و  ثیدح  شباتک  نآ  رد  اسب  هچ  هکلب  دشاب ؛ یم  يزوج 
.رگید و ياه  باتک 
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.دیآ یم  دوجو  هب  نآ  زا  یناوارف  نایز  ررـض و  هک  تسا  هتفرگ  یپ  ار  یتسردان  ثحب  دـیوگ  یم  تسرد  دراوم  رتشیب  رد  هکنآ  اب  وا 
زا وا ، هب  نظ  نسح  رطاخ  هب  فراع  کی  سپـس  تسا و  حیحـص  هکلب  تسین  یگتخاس  هک  يزیچ  ندوب  یگتخاس  هب  ندرب  نامگ  زا 
وا راک  زا  لامجا  روط  هب  نادنمشناد  ور  نیا  زا  دیامن و  یمن  وجو  تسج  يرگید  زا  درف ، نیا  زج  هب  هک  اج  نآ  زا  دنک ، یم  دیلقت  وا 

لفاغ تسا ؛ هدش  مهّتم  ییوگ  غورد  هب  ًالثم  هک  تسا  ثیدح  يوار  ندوب  فیعـض  هب  شدانتـسا  اه  نآ  رتشیب  رد  و  دـنا ، هدرک  داقتنا 
رد يزوج  نبا  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  : » تسا هدـمآ  باتک  ناـمه  رد  (1)و  ...تسا » هدیـسر  مه  يرگید  لـقن  هجو و  زا  هـکنیا  زا 
مه .تسا  هدرک  لقن  هدروآ ، تاعوضوملا »  » رد هک  ار  ییاـه  ثیدـح  زا  يرایـسب  هیهاولا » ثیداـحألا  یف  هیهاـنتملا  لـلعلا   » شباـتک
ياه ثیدح  نآ ، هباشم  دوخ و  یظعو  ياه  هتشون  رد  هکلب  تسا ؛ هدمآ  هیهاو  ياه  ثیدح  زا  يرایـسب  تاعوضوملا »  » رد هک  نانچ 
ياـه ثیدـح  باـتک  ود  نیا  رد  هک  يا  هزادـنا  ناـمه  هـب  تـفگ : نامداتـسا  .تـسا  هدرک  دراو  یناوارف  هـب  ار  نآ  ریظن  یگتخاـس و 

.تسا هداد  تسد  زا  ار  ثیدح  دادعت  نامه  هب  تسا ، هدرک  عمج  ار  یهاو )  ) تسسس و  عوضوم )  ) یگتخاس

تسا بوخ  یلیخ  دوش  هدناوخ  ارف  تسا ، هداد  تسد  زا  وا  هک  ار  هچ  نآ  ندوزفا  سپس  باتک و  نتساریپ  يارب  یصخش  رگا  تفگ :
زج تسین  وا  باتک  رد  یثیدـح  چـیه  نوچ  تسین ؛ دـقتنم  يارب  زج  يریگ  هرهب  لباق  هدـش  هتـشون  هک  هچ  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  و 
هک تسا  هدروآدرگ  یباتک  يزوج  نبا  جرفلاوبا  ظفاح  هنیمز  نیا  رد  و  دـیوگ : یطویـس  (2)و  .دشابن » یگتخاس  تسا  نکمم  هکنیا 
اه نآ  ناـیم  رد  هکلب  تسا ؛ هدرک  لـقن  دنـسر ، یمن  ندوـب ، یگتخاـس  هجرد ي  هب  هک  ار  یفیعـض  ياـه  ثیدـح  یناوارف  هب  نآ  رد 
وا ناوریپ  ثیدحلا و  مولع  رد  حالص  نبا  هلمج  زا  ناظفاح  نایاوشیپ  هک  هنوگ  نامه  .دراد  دوجو  مه  حیحـص  نسح و  ياه  ثیدح 

(3) .دنا » هداد  هّبنت  نآ  هب 
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: تسا هدمآ  نآ  رد  زین  و 

ندوب لطاب  رب  یـصوصخم  دنـس  تهج  زا  هک  تسا  نیا  رب  نارگید  یلیقع و  ناّبح ، نبا  مکاح ، دـننام  ناـظفاح  تداـع  هک  نادـب  «و 
هتخانـش يرگید  هجو  زا  نتم  نآ  یلو  تسا ؛ هتخادرپ  هتخاس و  نتم  نآ  يارب  ار  دنـس  نآ  نآ ، يوار  نوچ  دنهد ؛ یم  مکح  یثیدـح 

دروخ یم  بیرف  يزوج  نبا  اّما  .دنهد  یم  رارق  حرج  دروم  ار  نآ  دنروآ و  یم  يوار  نآ  لاح  حرـش  رد  ار  بلطم  نیا  تسا و  هدش 
هب مدرم  تسین و  هتـسیاش  نیا  .دـنک و  یم  لقن  تاعوضوملا »  » باتک رد  ار  نآ  درامـش و  یم  یگتخاـس  ار  نتم  نآ  قلطم  روط  هب  و 

« ...تسا رجح  نبا  ظفاح  ناشنیرخآ  هک  دنا ، هتفرگ  داریا  وا  راک  نیا 

ار هاکـشملا »  » باتک ثیداحا  یتقو  رجح  نبا  ظفاح  : » دـیوگ هالـص » ّلک  ربد  یـسرکلا  هیآ  أرق  نم   » ثیدـح هب  تبـسن  قیقحت  رد  و 
یقاّفتا نیرت  تشز  نیا  تسا و  هدروآ  تاـعوضوم »  » رد ار  ثیدـح  نیا  هدـیزرو و  تلفغ  يزوج  نبا  دـیوگ : تسا ، هتخاـس  دنتـسم 

.تسا هداد  خُر  شیارب  هک  تسا 

یصمح یجنلبش  یعاضق  ریمح  نبدّمحم  دیوگ : هدرک  عمج  ثیدح  نیا  تیوقت  رد  هک  يا  هتشون  رد  یطایمد  نیّدلا  فرش  ظفاح  و 
هب يراُخب  هک  یصمح  نایفـسوبأ  یناهلأ  دیز  نبدّمحم  زین  هدرک و  جاجتحا  وا  هب  شحیحـص  رد  يراخب  هک  دیمحلادبعوبا »  » هینک اب 
زا ار  ثیدح  یگمه  هک  سنأ  رباج و  و  هبعـش ، نبهریغم  و  صاع ، نبورمع  نب  هّللادـبع  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  هدرک و  جاجتحا  مه  وا 

نیـشیپ و قیرط  ود  زا  یلع  زا  ثیدـح  تیاور  دـنا و  هدومن  يوریپ  هماماوبا  زا  دـنا  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
یخرب رگا  تفگ : سپـس  .تسا  هدـش  دراو  میازفا ، یم  يدوز  هب  هک  يرگید  ياه  لقن  زا  سنأ  رباج و  هریغم و  ورمع و  نبا  ثیدـح 

.ددرگ یم  يوق  دوش ، همیمض  يرگید  هب  اه  ثیدح  نیا  زا 

: دیوگ شخیرات  رد  یبهذ  و 
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ياه ثیدح  لقن  رد  تشون و  ار  تاعوضوم »  » باتک يزوج  نبا  تفگ : هک  مدرک  لقن  دـجملاوبأ  نبدـمحا  فیـس  ظفاح  هتـشون  زا 
یخرب نخـس  ببـس  هب  ییاه  ثیدـح  رب  ندوب » یگتخاـس   » قـالطا دروم  رد  درک و  لـمع  حیحـص  تسرد و  لـقع  لـقن و  فلاـخم 
حیحـص تسرد و  تسا ، راگنا  لهـس  ای  تسین  يوق  ای  تسا ، فیعـض  ینالف  شا : هتفگ  دـننام  شنایوار ، زا  یکی  دروم  رد  ناـمدرم 

اب هن  يا  هضراعم  تفلاخم و  نآ  رد  .دـهد و  شندوب  لـطاب  رب  یهاوگ  لد  هک  تسین  یثیدـح  نآ  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ هدرکن  راـتفر 
تیاور هرابرد ي  رفن  کی  نآ  نخـس  زج  شندوب  یگتخاس  رب  یناهرب  تّجح و  درادـن و  دوجو  عامجا  اب  هن  ّتنـس و  اـب  هن  باـتک و 

ندـناوخ رد  هماـماوبا  ثیدـح  وا  هکنیا  هلمج  نآ  زا  تـفگ : .تـسا  يور  هداـیز  يزرو و  متـس  نـیا  تـسین و  تـسد  رد  شا  هدـننک 
نآ يوار  هرابرد ي  نایفس  نب  بوقعی  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  تسا ، هدروآ  یگتخاس  ثیداحا  فیدر  رد  ار  زامن  زا  دعب  یـسرکلاهیآ 

ار وا  نیعم  نبا  دمحا و  هدرک و  تیاور  دّمحم  نیا  زا  شحیحص  رد  يراخب  هک  یلاح  رد  .تسین  يوق  تسا : هتفگ  ریمح » نبدّمحم  »
مالـسا هک  تسا  یـسک  نیلّوا  دوش ، یم  دراو  نم  رب  ضوح  رد  هک  امـش  نیتسخن   » ثیدـح هراـبرد ي  نآ  رد  (1)و  .دنا » هتسناد  هقث 

بلاط یبا  نب  ّیلع  لضف  باـب  رد  لـلعلا »  » رد هک  تسا  نیا  هدنـسیون  زا  یتفگـش  : » دـیوگ  (2) .تسا » بلاـط  یبا  نـب  ّیلع  هدروآ ،
ياه ثیدـح  اج  نیا  رد  و  تاعوضوملا »  » باتک رد  ار  اه  نآ  نیرتشیب  تسا و  ّدـح  زا  جراخ  هک  دـنا  هتخاس  ییاه  ثیدـح  دـیوگ :

یگتخاس وا  ِدوخ  رظن  هب  ثیدـح  نتم  هک  دراد  تلالد  دوخ ، نیا  دـنک و  یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  سپـس  مروآ و  یم  ار  نآ  زا  رگید 
یثیدح وا  دنا : هتفگ  دنا و  هتفرگ  داریا  وا  رب  ار  بلطم  نیمه  ناظفاح  و  دنک ؟ یم  لقن  تاعوضوملا »  » رد ار  نآ  هنوگچ  سپ  تسین ،
ثیدـح شعوضوم  هک  للعلا »  » باتک رد  سپـس  دـهد ، یم  مکُح  شندوب  یگتخاس  هب  دـنک و  یم  لقن  تاعوضوملا »  » باتک رد  ار 

نیا تسین و  ندوب » یگتخاس   » اه نآ  هب  تبـسن  وا  مکُح  ماجنارـس  هک  دنک  یم  لقن  ار  ثیدح  نامه  تسا ، فیعـض  تسـس و  ياه 
طخـس رد  اهزور  هک  ینیبب  ار  ینامدرم  هک  تسا  کـیدزن  دـش ، ینـالوط  ترمع  رگا  : » ثیدـح زا  دـعب  نآ  رد  (3)و  .تسا » ضقانت 

رد دننک و  یم  تکرح  دنوادخ  تنعل  رد  اه  بش  دنوادخ و 
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: تسا هدروآ  يزوج ، نبا  شهوکن  سپس  و  .تسا » واگ  مد  دننام  ییاهزیچ  ناشناتسد 

خیـش .تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  شحیحـص  رد  ملـسم  .تسا  تّحـص  تیاهن  رد  هکلب  تسین ؛ لطاب  نآ  دنگوس  دـنوادخ  هب  هن  میوگ : »
...تسا و هدرک  لقن  شناداتسا  زا  یهورگ  زا  ار  نآ  ملسم  تسا و  حیحص  یثیدح  نیا  دیوگ : دّدسملا » لوقلا   » رد رجح  نبا  مالسالا 
هب ار  وا  هدرک و  هابتـشا  حـلفأ »  » دروم رد  ناـّبح  نبا  تسا و  هدرک  ینیگنـس  ياـطخ  دروم  نیا  رد  ناـّبح  نبا  زا  دـیلقت  رد  يزوج  نبا 
رد هدـمآ  ملـسم  حیحـص  رد  هـک  ار  یثیدـح  نوـچ  تـسا ؛ هدرک  دـب  يزوـج  نـبا  ...تـسا و  هدوـمن  فیعــضت  ثیدـح  نـیا  بـبس 

« .دشاب یم  وا  ياه  یتفگش  زا  نیا  تسا و  هدومن  رکذ  تاعوضوملا » »

نیا زا  اتفگش  هکلب  میوگ : : » تسا هدمآ  .دیرادب » یمارگ  ار  وا  دمآ  امـش  دزن  موق  کی  زا  يا  هدنـشخب  رگا   » ثیدح زا  دعب  نآ  رد  و 
موق کی  زا  يا  هدنـشخب  رگا   » ثیدح دنک ! یم  يراشفاپ  شهوژپ  شواک و  نودـب  تباث ، ییاه  ثیدـح  ّدر  رب  هنوگ  نیا  هک  ّفلؤم 

هب رتاوت  رد  هک  نانآ  رظن  قبط  تسا ؛ رتاوتم  تسا و  هدش  لقن  هباحص  زا  رفن  هد  زا  شیب  تیاور  زا  دیراد » یمارگ  ار  وا  دمآ  امش  دزن 
.دننک یم  افتکا  رفن  هد  تیاور 

نبا جرفلاوبأ  ماما  يروآدرگ  تاعوضوملا »  » باتک دعب  و  : » دیوگ تاعوضوملا » یلع  تاعیدـبلا  تکنلا   » باتک زاغآ  رد  یطویـس  و 
هدمآ نآ  رد  ییاه  ثیدح  تسا و  رایسب  ياه  يراگنا  لهس  نآ  رد  هک  دنا  هداد  هّبنت  لاح  هتشذگ و  رد  ار  ناظفاح  هک  تسا  يزوج 

رد هکلب  تسه ؛ نآ  رد  مه  حیحص  نسح و  ياه  ثیدح  زین  دنـشاب و  یم  فیعـض  ياه  ثیدح  هورگ  زا  هکلب  تسین ؛ یگتخاس  هک 
زا يراخب  حیحص  زا  یثیدح  نآ  رد  تسا و  هداد  رّکذت  نآ  هب  رجح  نبا  لضفلاوبا  ظفاح  هک  تسه  زین  ملسم  حیحـص  زا  ثیدح  نآ 

ثیدح وا  هک  تسا  ینآ  زا  ریغ  يرگید  یباحـص  تیاور  زا  يراخب  رد  نآ  نتم  هک  يرگید  ثیدـح  مدـید و  رکاش  نبدامح  تیاور 
« ...تسا هدرک  لقن  وا  زا  ار 

تبث يارب  یهار  هک  ییاه  ثیدـح  زا  ما  هدرک  لقن  باتک  نیا  همیمـض  شخب  رد  هک  تسا  یثیدـح  نیرخآ  نیا  : » دـیوگ نایاپ  رد  و 
رد رگید  یکی  ملـسم و  حیحـص  رد  اه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  ثیدـح  دصیـس  ناشدادـعت  تسین و  اه » یگتخاـس   » هدر ي رد  اـه  نآ 
رد ثیدح و  ُهن  دووادوبا  ننـس  رد  ثیدح و  تشه  یـس و  دمحا  دنـسم  رد  .دراد و  رارق  رکاش ، نبدامح  تیاور  هب  يراخب  حـیحص 

ننس رد  ثیدح و  یس  يذمرت  عماج 
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عمج و .دراد  دوجو  دادعت  رد  لخادت  اب  ثیدح  تصش  مکاح  كردتسم  رد  ثیدح و  یـس  هجام  نبا  ننـس  رد  ثیدح و  هد  یئاسن 
يدایز رادقم  نآ  رد  تسا و  ثیدح  یس  دص و  کی  تسا ، كردتسم  دنـسم و  هناگـشش و  ياه  باتک  رد  هک  ییاه  ثیدح  دادعت 

نبا حیحص  و  وا ، دیحوتلا »  » همیزخ و نبا  حیحص  زا  .اه و  نآ  ریغ  لئالد و  ثعب و  بعـش ، ننـس ، دراد : دوجو  یقهیب  ياه  هتـشون  زا 
« .تسه يرایسب  ریداقم  ینطقراد  ننس  هل و  هئارقلا  ءزج  دابعلا و  لاعفأ  قلخ  يربط و  خیرات  یمراد و  دنسم  نابح و 

نبا جرفلاوبا  مروظنم  .تسا  هدروآ  دّلجم  ود  رد  ار  نآ  هدرک و  يور  هدایز  تاعوضوملا »  » باتک هدنروآدرگ ي  : » دیوگ یطویس  و 
رد هکلب  تسا و  فیعـض  هکلب  تسین ؛ شندوب  یگتخاس  رب  یلیلد  هک  هدروآ  ار  يرایـسب  ياه  ثیدـح  شباـتک  رد  وا  .تسا  يزوج 

: دیوگ داشّرلا » يدُهلا و  لبس   » رد یماشلا  (1)و  .دراد » دوجو  زین  حیحص  ثیدح  هکلب  نسح و  ثیدح  نآ 

« تاعوضوملا  » شباتک رد  يزوج  نبا  هک  دنیوگ  تحارـص  هب  دندرک ، يوریپ  وا  زا  هک  ینارگید  ثیدـح و  مولع  رد  حالـص  نبا  «و 
هکلب دنتسین ؛ نینچ  هک  یلاح  رد  هداد  ناشندوب  یگتخاس  هب  مکح  هدروآ و  ییاه  ثیدح  نآ  رد  تسا و  هدرک  يراگنا  لهـس  یلیخ 

قلطمل جرخ  ذا  هیف  عماجلا  رثکا  و  دیوگ : شا  « هّیفلا  » رد یقارع  نیّدلا  نیز  .دنشاب  حیحص  ای  نسح  مه  دیاش  دنتـسه و  فیعـض  ظقف 
« جرفلاابا ینع  فعضلا 

« ...درک فیلأت  دّدسملا » لوقلا   » مان هب  یباتک  رجح  نبا  لضفلاوبا  مالسالا  خیش  و 

: دینک هعجارم  اه  باتک  نیا  هب  دیتسه  ناشیاه  هتفگ  راتساوخ  نیا  رب  نوزفا  رگا  و 

کلـسملا  » و نونظلا » فشک   » قحلادبع و زا  هاکـشملا » لاجر  ءامـسأ   » و تاعوضوملاهرکذت »  » زاغآ هعیرـشلا » هیزنت  رـصتخم   » زاغآ
و نسحلا » رخف  یف  نسحتـسملا  لوقلا   » و راطوألا » لین   » و هّیندللا » بهاوملا  حرـش   » یناعنـص و زا  طقتلملا » رّدـلا  یلإ  ینادـلا  طسولا 

«. هعومجملا دئاوفلا  »
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يزوج نبا  حدق  رب  نادنمشناد  ّدر  - 5

: دش هتفگ  هچ  نآ  رب  نوزفا 

ٌیلع ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح وا  هکنیا  زا  دنا و  هدرک  لطاب  ار  يزوج  نبا  ياعّدا  عطاق  ياه  لیلد  اب  نادنمـشناد  ناظفاح و  ناگرزب 
دـش و هدروآ  باتک  نیا  رد  شدوخ  ياج  رد  ناشیاهراتفگ  نتم  هک  دـنا  هدرک  داقتنا  هدادرارق ، یگتخاس  ياه  ثیدـح  رد  ار  اـُهباب »

: میرب یم  مان  ار  نانآ  اهنت  کنیا 

ییالع نیّدلا  حالص  ظفاح   - 1

یشکرز نیّدلاردب  ظفاح   - 2

ینالقسع ظفاح  مالسالا ، خیش   - 3

يواخس ظفاح ،  - 4

یطویس ظفاح ،  - 5

يدوهمس ظفاح ،  - 6

قاّرع نبا  ظفاح ،  - 7

یّکم رجح  نبا  ظفاح ،  - 8

يدابآزوریف نیّدلادجم  هماّلع   - 9

يدنه یقّتم  هماّلع   - 10

يراق هماّلع   - 11

يوانم هماّلع   - 12

يولهد قحلادبع  خیش  هماّلع   - 13

یناقرز هماّلع   - 14

یناشخدب هماّلع   - 15

ملاعلاردص دّمحم  هماّلع   - 16
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یناعنص ریمأ  هماّلع   - 17

يرصم نابص  هماّلع   - 18

يدنه هّللاءانث  یضاق  هماّلع   - 19

یناکوش هاضقلا ، یضاق   - 20
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ثّدحم یلع  نسحازریم  هماّلع   - 21

يونهکل هّللا  ّیلو  هماّلع ،  - 22

نامّزلا نسح  يولوم  هماّلع   - 23

یلذاش یتنمد  هماّلع   - 24

دیعلا قیقد  نبا  شهوکن  ّدر  - 6

: دیوگ يولهد 

« .دنا هدرکن  تابثا  ار  ثیدح  نیا  تفگ : دیعلا  قیقد  نبا  نیّدلا  یقت  خیش  «و 

: میوگ

ناظفاح ناگدنهددانـسا و  ناثّدحم و  ناگرزب  هک  یتسناد  دـمآ ، رتشیپ  هچ  نآ  رد  .تسا  رود  رایـسب  یتسرد  یتسار و  زا  نخـس  نیا 
هک نیا  هب  حیرصت  اب  دنا  هدرک  تابثا  ناشدامتعا ، دروم  ربتعم و  ياه  هتـشون  اه و  باتک  رد  ار ، فیرـش  ثیدح  نیا  روهـشم ، دمتعم 

.دشاب یم  تباث  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  نیا  ای  تسا  نسح  ای  حیحص  ثیدح 

« اه شناد  اه و  تمکح  ِرهش  ِرد   » و ملعلا » هنیدم  باب   » هب ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامیاقآ  نانآ  زا  يرایـسب  هورگ  هک  نانچ  مه 
...دنا هدروآرد  رعش  مظن و  هب  ار  یگژیو  نیا  يرگید  هورگ  دنا و  هدرک  فیصوت  اه  نآ  لاثما  و 

يارب ایآ  و  دـنام !؟ یم  یقاب  ییاهب  شزرا و  .دـنا » هدرکن  تابثا  ار  ثیدـح  نیا  : » دـیوگ هک  درم  نیا  نخـس  يارب  اـیآ  بیترت  نیدـب 
!؟ دیامن دانتسا  جاجتحا و  يا  هتفگ  نینچ  هب  هک  تسا  زیاج  یسک 

رد يواخـس  و  هروثنملا » یلآللا   » رد یـشکرز  دـننام  دـنا  هتـسج  يرود  نخـس  نیا  زا  ماـن  رکذ  اـب  ناـقّقحم  زا  یهورگ  اـج  نیا  زا  و 
«... هاقرملا  » رد يراق  و  هرثتنملا » ررّدلا   » رد یطویس  و  هنسحلا » دصاقملا  »

يرزج یبهذ و  يوون و  رظن  هرابرد ي  نخس 

هراشا

: دیوگ يولهد 

« .تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  دنیوگ : يرزج  نیّدلا  سمش  خیش  یبهذ و  نیّدلا  سمش  ظفاح  يوون و  نیّدلا  یحم  خیش  «و 
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: مینک نایب  ار  تقیقح  هدرک و  شهوژپ  ماقم  دنچ  رد  هکنیا  زج  تسین  يا  هراچ  میوگ :

يوون نیّدلا  یحم  خیش  رظن  - 1

هراشا

ثیدح اّما  و  : » تسا نیا  شنخـس  نتم  هدرک و  شهوکن  اهباب » یلع  همکحلاراد و  انأ   » ثیدح هب  تبـسن  عقاو  رد  يوون  نیّدـلا  یحم 
رد و  اـهباب » یلع  همکحلاراد و  اـنأ  : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : هک  یلع  زا  یحبانـص  زا  هدـش  تیاور 

: تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  يذمرت  .تسا  لطاب  یثیدح  اهباب » یلع  ملعلاهنیدم و  انأ  : » یتیاور

روط هب  تسا و  هدرکن  تیاور  ار  نآ  کیرـش  زج  اه  هقث  زا  دـیوگ : .تسا  بیرغ  اـه : هخـسن  یـضعب  رد  .تسا و  هتخانـشان  یثیدـح 
هکنیا زج  .دشاب  یم  همکحلاراد » انأ   » ثیدـح هجوتم ي  لصا  رد  وا  شهوکن  هک  دـش  راکـشآ  سپ  (1) .تسا » هدرک  تیاور  لسرم 
تـسا لطاب  مّهوت  لایخ و  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ  تسا و  ثیدح  نآ  ياه  لقن  زا  یتیاور  ملعلاهنیدـم » انأ   » ثیدـح هک  هدرک  لایخ 

هدید فلتخم  ياه  هتـشون  اه و  باتک  رد  ار  روکذـم  ثیدـح  ود  نیا  ياهدنـس  هلـسلس ي  ناثّدـحم و  ياه  تیاور  هک  یـسک  يارب 
یکی شهوکن  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدش  تیاور  شدوخ  صاخ  ياهدانسا  اه و  قیرط  اب  ثیدح  ود  نآ  زا  کی  ره  نوچ  تسا ؛

.دشابن يراکبیرف  غورد و  رگا  تسا ؛ يولهد »  » زا یلایخ  مهو و  نیا  دیآ و  یمن  مزال  يرگید  شهوکن 

« اهباب یلع  همکحلاراد و  انأ  : » ثیدح توبث 

هراشا

لقن ار  نآ  املع  ناظفاح و  ثیدـح و  ناگرزب  دـشاب و  یم  هدـش  تباث  یثیدـح  اهباب » یلع  همکحلاراد و  انأ   » ثیدـح نیا  رب  هوـالع 
رارکت ّتنـس  لها  روهـشم  ناثّدـحم  زا  ار  شیاه  لقن  یـضعب  هک  تسا  بسانم  .تسا و  طقاس  شندوب  لطاب  ياعّدا  سپ  .دـنا  هدرک 

: مییوگ مینک و 
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دمحا تیاور   - 1

نسح يولوم  ...تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یحبانـص  زا  ار  اهباب » یلع  همکحلاراد و  انأ   » ثیدح لبنح )  ) دمحا
ار یثیدـح  دـمحا  رگا  دـنیوگ : هک  میدروآ  ار  یهورگ  هتفگ ي  نیا  زا  شیپ  تـسا و  هدرک  رکذ  ار  نآ  باـبحألا » حـیرفت   » رد یلع 

.تسا بجاو  نآ  هب  هعجارم  درک ، تیاور 

وا نتسناد  نسح  يذمرت و  تیاور   - 2

هک اج  نآ  تسا ؛ هدـمآ  یبقعلا » ریاخذ   » رد هک  هنوگ  ناـمه  هدومن ، مکُح  نآ  نسُح  هب  هدرک و  لـقن  ار  نآ  شحیحـص  رد  يذـمرت 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدـش  لقن  یلع  زا  تسا : تمکح  هناخ ي  ِرد  داب - یـضاروا  زا  دـنوادخ  وا  هک  هدـش  رکذ  : » دـیوگ

« .تسا نسح  یثیدح  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  ار  نآ  يذمرت  تسا ،» نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و 
ثیدح  » ناونع هب  باتک  نیا  رد  هچ  نآ  و  : » تسا هتفگ  نوچ  تسا ؛ ثیدـح  رابتعا  رب  یلیلد  تسا » نسح  یثیدـح  : » شا هتفگ  (1)و 

غورد هب  مهّتم  شدانـسا  رد  دوش و  تیاور  هک  یثیدح  ره  .تسا و  نسَح  ام  دزن  شدانـسا  هک  تسا  نیا  نامدوصقم  میدروآ ، نسح »
« .دشاب یم  نسح  یثیدح  ام  دزن  دشاب ، هدشن  تیاور  هجو  کی  زا  اهنت  ای  دشابن و  ذاش  یثیدح  ای  دشابن و  ییوگ 

وا نتسناد  حیحص  يربط و  تیاور   - 3

مکح شندوب  حیحـص  هب  هدرک و  تیاور  راثآلا » بیذهت   » رد ار  ثیدـح  نیا  يربط  ریرج  نبدّـمحم  رفعجوبأ  هک  دـش  هتـسناد  رتشیپ 
.تسا هدرک 

وا نتسناد  حیحص  مکاح و  تیاور   - 4

حیحص ار  نآ  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیحیحصلا » یلع  كردتسملا   » رد مکاح 
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حرـش  » رد یناقرز  و  هّینـسلا » بلاطملا  ریـسیت   » رد یـسلماربش  و  داشّرلا » يدـهلا و  لبـس   » رد یماـش  فسوی  نبدّـمحم  .تسا  هدرمش 
.دنا هدروآ  ار  نآ  هّیندللا » بهاوملا 

رگید یهورگ  تیاور   - 5

، تباث ار  نآ  یخرب  دـنا و  هدرک  تیاور  ار  اهباب » یلع  همکحلاراد و  انأ   » ثیدـح رگید  یهورگ  دـش ، هتـسناد  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه 
، يدابآزوریف ییالع ، يربط ، ّبحم  یجنگ ، زا : دنترابع  هلمج  زا  هک  تسا  نسح  دنا  هتفگ  مه  یـضعب  دـنا و  هتـسناد  حیحـص  یخرب 

...و هّللا  یلو  هاش  یناشخدب ، یناقرز ، يزیزع ، يولهد ، يوانم ، یماش ، یمقلع ، یطویس ، ینالقسع ، يرزج ،

.دیدرگ راکشآ  تسا » لطاب  یثیدح  سپ  : » دیوگ هک  يوون  هتفگ ي  نالطب  سپ 

يذمرت هب  ثیدح  نیا  شهوکن  تبسن  ّدر 

زا .تسا » بیرغ  اه : هخـسن  یـضعب  رد  تسا و  رکنم  یثیدـح  نآ  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  يذـمرت  : » يولهد هتفگ  نیا  اّما 
هکدشاب یم  بیرغ  نسح  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  ثیدح  يذـمرت  هک  تسا  نآ  تباث  قح  هکلب  تسا ؛ تشز  رایـسب  تارکنم 

.دمآ دهاوخ  زین  وا  ضایر »  » زا دش و  هدروآ  »ش  رئاخذ  » رد يربط  ّبحم  زا 

يذمرت ترابع  فیرحت 

هدـش فیرحت  ترابع  نیا  هب  دـمع  يور  زا  يوون  تسا و  هدرک  فیرحت  هداد و  رییغت  ار  يذـمرت  ترابع  راک ، هانگ  ییاه  تسد  اّما 
 ... مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نامیاقآ  ياه  تلیضف  زا  یتلیضف  راکنا  ینمشد و  يور  زا  .تسا  هدرک  دامتعا 

« یبقعلا رئاخذ   » رد وا  زا  يربط  نیّدلا  ّبحم  لقن  زا  هک  هنوگ  نامه  تسا » بیرغ  نسح  : » تسا هتفگ  ثیدح  نیا  هرابرد ي  يذـمرت 
هناخ نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  یلع  زا  : » تسا هدروآ  هرضنلا » ضایرلا   » رد .دیتسناد و 

متمکح ي 
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وا تسا و  يذمرت  زا  يربط  ّبحم  لقن  نیا  (1) .تسا » بیرغ  نسح  : » تسا هتفگ  هدرک و  لقن  ار  نآ  يذـمرت  .تسا » نآ  رد  یلع  و 
هملک ي نانمـشد  زا  یـضعب  نکیلو  ...دشاب  یم  يذمرت  حیحـص  زا  ثیدح ، نیا  ناگدننک  لقن  نیرت  قوثو  دروم  نیرت و  یمیدق  زا 
زا نت  دـنچ  هک  تساج  نیا  زا  دـندراذگ و  یقاب  وا ، حیحـص  ياـه  هخـسن  یـضعب  رد  ار  بیرغ »  » هملک ي هدرک و  طـقاس  ار  نسح » »
رد يزیربت  بیطخ  دننام  دنا !! هداد  تبسن  يذمرت  هب  ار  نسح »  » نودب بیرغ »  » هملک ي يذمرت ، هب  تبـسن  يربط  ّبحم  زا  نیرّخأتم 

یباّصو و  یلجلا » لوقلا   » رد یطویس  و  حیحصلا » دقن   » رد يدابآزوریف  و  خیراتلا »  » رد ریثک  نبا  و  هبوجألا »  » رد ییالع  و  هاکـشملا » »
«... رینملا جارّسلا   » رد يزیزعلا  و  ریدقلا » ضیف   » و ریسیتلا »  » رد يوانم  و  ءافتکألا »  » رد

« رکنم  » ظفل هب  لیدبت  ار  نآ  هکلب  دندرکن ؛ اهر  دوخ  لاح  هب  نسح »  » فذح زا  دعب  مه  ار  بیرغ »  » هملک ي ...دـندمآ و  ینارگید  و 
رکنم یثیدـح  : » هتفگ هک  هداد  تبـسن  يذـمرت  هب  نوچ  تسا ؛ هتـشاد  مّدـقم  يرگید  نآ  رب  ار  هخـسن  نیا  يووـن  ییوـگ  .دـندومن و 

«!! دشاب یم  بیرغ  اه  هخسن  یضعب  رد  : » دیوگ سپس  .تسا »

.تسا هدروخ  ار  فیرحت  نیا  بیرف  هنسحلا » دصاقملا   » رد يواخس  بیترت  نیمه  هب 

و رکنم »  » نیب نَسَح ،»  » هملک ي فذـح  زا  سپ  يذـمرت  حیحـص  ياه  هخـسن  یـضعب  رد  هک  دـنا  هتفر  شیپ  ییاج  اـت  رگید ، یـضعب 
یلو هک  هنوگ  نامه  دنا ، هداد  تبسن  يذمرت  هب  ار  نآ  لفاغت  ای  تلفغ  يور  زا  یضعب  .دنا و  هدروآ  ار  ود  ره  هدرک و  عمج  بیرغ » »

دنوادـخ هب  .شابم  راک  شومارف  لفاغ و  ناگدروخ  بیرف  زا  شاب و  رادـیب  رایـشوه و  سپ.تسا  هدرک  نینیعلاـهرق »  » رد يولهد  هّللا 
...نایوگ غورد  فیرحت  ناراک و  لَغَد  ییاج  هباج  لیدبت و  زا  ربب  هانپ 

!! تسا نینچ  رایسب  هچ  و 

نانآ دزن  شدننامه  هک  رایسب  هچ  میدومن ، قّقحم  ار  هچ  نآ  رامشن  دیعب  یلیخ  و 
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: مینک رکذ  ار  نانآ  ياه  فیرحت  دراوم  زا  یکی  هک  تسین  دب  تسه و 

: تسا هدروآ  ار  نتم  نیا  شباتک  زاغآ  رد  دیوج و  يرود  رکنم  ثیدـح  لقن  زا  هک  تسا  هدـش  مزتلم  شیوخ  حـیباصملا »  » رد يوغب 
هّللادـبعوبا داتـسا  ود  هک  تـسا  يزیچ  حیحـص  زا  مروـظنم  یباـی و  یم  نـسح »  » و حیحـص »  » مـسق ود  رب  ار  باـب  ره  ياـه  ثیدـح  »

زا مروظنم  .دـنا و  هدروآ  ناشعماج  ود  رد  يروباـشین  يریـشق  جاّـجح  نب  ملـسم  نیـسحلاوبا  و  يراـخب ، یفعج  لیعامـسا  نبدّـمحم 
باتک رد  نایاوشیپ  رگید  يذمرت و  یسیع  نبدّمحم  یسیعوبأ  یناتسجس و  ثعشا  نب  نامیلـس  دووادوبا  هک  تسا  يزیچ  نآ  نسح » »
هجرد ّولع  رد  نیخیش  طرش  هجرد ي  هب  اه  نآ  هک  نیا  زج  لداع ، زا  لداع  لقن  هب  دنتسه  حیحص  اه  نآ  رتشیب  دنا و  هدروآ  ناشیاه 

.تسا نسح  قیرط  زا  اه  مکُح  رتشیب  توبث  نوچ  دنا ؛ هدیسرن  دانسا  تّحص و  رد 

دنوادـخ متـسج و  يرود  دوب  یگتخاس  اـی  رکنم  هچ  نآ  زا  ما و  هدرک  هراـشا  نآ  هب  دوب ، اـه  نآ  رد  بیرغ  اـی  فیعـض  هچ  نآره  و 
.دوش یم  لّکوت  وا  رب  دهد و  یم  يرای 

رکذ شیرق و  بقانم  یف  باب   » رد تسوا  ترابع  نتم  نیا  یبای و  یم  ریمح »  » هلیبق ي حدم  رد  یثیدح  زا  دعب  ار  رکنم »  » هملک ي اّما 
«: لیابق

ادـخ لوسر  يا  تفگ : دـمآ و  مناد  یم  شیرق  زا  ار  وا  هک  يدرم  میدوب ، مالـسلا  هیلع  ربمایپ  دزن  تفگ : هک  هدـش  لقن  هریرهوبا  زا  » 
تسا و ماعط  ناشیاه  تسد  مالـس ، ناشیاه  ناـهد  ار ، ریمح  دـنک  تمحر  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  .نک  تنعل  ار  ریمح 
؛ دنا هدوزفا  ار  رکنم »  » هملک ي اه  یضعب  هک  دنک  یم  حیرصت  یلاخلخ  نآ  حراش  (1) .تسا » رکنم  .دنتسه  نامیا  ّتینما و  لها  نانآ 

ریغ اج  نیا  رد  رکنم »  » ظفل ندوزفا  هک  تسا  لمتحم  .تسا و  رکنم  ثیدح  نیا  ینعی  تسا ؛ رکنم  هک : شا  هتفگ  : » دیوگ هک  اج  نآ 
رد هکارچ  دش ؛ یمن  نآ  ضّرعتم  تسا  رکنم »  » هک تسناد  یم  ّفلؤم  دوخ  رگا  نوچ  دشاب ؛ ثیدح  هب  نایاناد  یضعب  زا  ّفلؤم و  زا 

(2) .تسا » هداد  ناشن  باتک  رد  رکنم »  » ثیدح رکذ  زا  زیهرپ  هب  ار  دوخ  مازتلا  باتک ، زاغآ 
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هدوزفا تسا ، رکنم » : » هک شا  هتفگ  نیا  دیوگ : حیباصملا »  » هدننک ي حرش  : » تسا هدمآ  ثیدح  نیا  حرش  رد  هاقرملا »  » باتک رد  و 
(1) ...دشاب » یم  ثیدح  هب  تفرعم  لها  یضعب  زا  يا 

يذمرت نخس  رد  يوون  فّرصت 

يذـمرت ترابع  اب  نیا  و  .تسا » هدرکن  تیاور  ار  نآ  کیرـش  زج  اه  هقث  زا  : » تسا هتفگ  هک  دـنک  یم  لقن  يذـمرت  زا  يوون  سپس 
رب هک  .میـسانش » یمن  کیرـش  زج  اه  هقث  زا  کی  چیه  زا  ار  ثیدـح  نیا  : » تسا نینچ  وا  هلمج ي  درادـن و  تقباطم  شحیحـص  رد 

.تسین هدیشوپ  هتفگ  ود  نیا  توافت  نیبزیت  تلیضفاب و  دارفا 

مّلـسم رگا  هچ  ددرگ ؛ یمن  تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم   » ثیدح يارب  یـشهوکن  چیه  بجوم  هتفگ  نیا  ...لاح  ره  هب 
هک هنوگ  نآ  دیوگ  دوخ  يذمرت  اذـل  دـشاب و  یمن  نآ  نسُح  ای  تحـص  عنام  تسا ، کیرـش  زا  یثیدـح  کت  ثیدـح  نیا  هک  دوش 

: دیوگ ییالع  و  ...تسا » نسح  یثیدح  تسا  هدرک  لقن  وا  زا  يربط  ّبحم 

هقث ار  وا  نیعم  نب  ییحی  هدز و  هقیلعت  وا  يارب  يراخب  هدرک و  جاـجتحا  وا  هب  ملـسم  هک  تسا  یـضاق  یعخن  هّللادـبع  نبا  کیرـش ، »
ربانب مدیدن ، کیرش  زا  رتاسراپ  ار  یـسک  شناد  رد  تفگ : سنوی  نب  یـسیع  .تسا و  ثیدحلا  نسح  هقث و  هتفگ : یلجع  تسناد و 

وا يارب  يراخب  هدروآ و  تّجح  ملـسم  کیرـش ، نیا  هب  و  تفگ : يداـبآزوریف  و  .تسا » نسح  شندوب  کـت  دوجو  اـب  ثیدـح  نیا 
زگره تفگ : سنوی  نب  یسیع  تسا و  نسح  ثیدح  ياراد  تسا : هدوزفا  .دنا و  هتسناد  هقث  ار  وا  یلجع  نیعم و  نبا  هدز و  هقیلعت 
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« .تسا نسح  شندوب  رورغم  دوجو  اب  ثیدح   » نیاربانب مدیدن  کیرش  زا  رتاسراپ  شناد  رد  ار  یسک 

.دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  زین  کیرش  زا  ریغ  يرگید  تاقث  زا  هک  دیتسناد  رتشیپ 

يذمرت هتفگ  زا  يرگید  فیرحت 

رب تلالد  ترابع  نیا  هک  دندید  یتقو  تسا ؛ ناشیدنا  جک  یـضعب  طّسوت  يذمرت  ترابع  نیمه  فیرحت  زیگنا ، تفگـش  روما  زا  زین 
نیا حرـش  رد  هاقرملا »  » رد بلطم  نیا  ...دـنداد  رییغت  کیرـش » نع   » هب ار  کیرـش » ریغ   » هملک ي دراد ، ثیدـح  نیا  توبث  راـبتعا و 

نم ًدحا  نع  ثیدحلا  اذه   » میـسانش یمن  ام  ینعی  فرعن » و ال  : » تسا هدمآ  نینچ  ملعلاهنیدم » انأ   » ثیدح هرابرد ي  يذـمرت  نخس 
هکنیا ساسا  رب  تسا ، هدمآ  رورجم  يا  هخـسن  رد  .انثتـسا و  ربانب  تسا  بوصنم  ریغ  هملک  ترابع ، نآ  رد  هک  .کیرـش » ریغ  تاقثلا 

و کیرـش »  ریغ  ياج «  هب  کیرـش »  نع  تسا « : يذـمرت  ياـه  هخـسن  یـضعب  رد  و  تسا : هدـش  هتفگ  .تسا  دـحا »  » هملک زا  لدـب 
یلو ...تسین ؛ هدیـشوپ  يرادـیب  ره  رب  دوش ، یم  هچ  تراـبع  ینعم  هکنیا  فیرحت و  نیا  زا  ناـشروظنم  (1)و  .تسا » رتاناد  دنوادخ 

« حیحصلا دقن   » و هاکشملا »  » رد هک  هنوگ  نامه  .دیسر  يذمرت  ناثدحم  هب  یعقاو  یلـصا و  هلمج ي  هکلب  تفاین ؛ جاور  فیرحت  نیا 
...تسا هدمآ  اه  نآ  ریغ  و  یلعلا » جراعم   » و لاّمعلا » زنک   » و عماوجلا » عمج   » و بلاطملا » ینسأ   » و

يوون مّهوت 

یطلغ زین  نـیا  (2) و  .تسا » هدـش  تیاور  لـسرم  تروص  هب  : » تفگ وا  هک  دـنک  یم  لـقن  شنخـس  هلاـبند ي  رد  يذـمرت  زا  يوون 
زا یحبانـص  زا  دـیوس  زا  هملـس  زا  کیرـش  زا  شدانـسا  اـب  همکحلاراد » اـنأ   : » ثیدـح لـقن  زا  سپ  يذـمرت  هک  ارچ  .تسا  راکـشآ 

(3) .دنا » هدربن  یمان  یحبانـص  زا  نآ  رد  دنا و  هدرک  تیاور  کیرـش  زا  ار  ثیدح  نیا  اه  یـضعب  دیوگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
بجوم نیا  هک  یلاح  رد  .تسا  لسرم  ثیدح  نیا  هک  هدرک  مهوت  دـنا » هدرکن  یحبانـص  زا  يرکذ  نآ  رد  : » هک هلمج  نیا  زا  يوون 

ندوب لسرم 
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سپ .تسا  هدینـش  ثیدـح  نانآ  زا  هدرک و  كرد  ار  هناگراهچ  يافلخ  .دوب  مرـضخم  ناـعبات  زا  هلفغ » نبدـیوس   » نوچ ددرگ ؛ یمن 
زا نارگید  اـی  يذـمرت  ندرب  ماـن  سپ  .تـسا  عـطقنم  ریغ  لـصّتم و  هطـساو ، نودـب  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  زا  وا  ندرک  ثیدـح 

یلو تسا ؛ لسرم  هدرک  نامگ  هدیزرو و  تلفغ  رما  نیا  زا  يوون  هک  ییوگ  .ددرگ و  یم  اهدانسا  لاّصتا  شیازفا  ثعاب  یحبانـص » »
ار یحبانص  هک  یسک  تیاور  : » دیوگ یم  هک  اج  نآ  دیتسناد  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  ییالع  ظفاح 
هدرک و كرد  ار  هناگراهچ  يافلخ  هک  تسا  مرضخم  ناعبات  زا  هلفغ  نبدیوس  نوچ  دزاس ؛ یمن  دراو  نادب  یلاکشا  هتخادنا ، نآ  زا 

نیا رب  يدابآزوریف  هنوگ  نیمه  و  .دشاب » یم  اهدانـسا  لاّصتا  شیازفا  ثعاب  یحبانـص ، ندرب  مان  سپ  تسا ، هدینـش  ثیدح  نانآ  زا 
...تسا هدرک  حیرصت  حیحّصلادقن »  » رد هتکن 

ثیدح نایوار 

« همکحلاراد انأ  »

ناعبات هباحص و  زا 

هکلب دنا ؛ هدرکن  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  همکحلاراد » انأ   » ثیدح هلفغ  نبدیوس  یحبانـص و  اهنت  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
: زا دنترابع  هک  دنا  هدرک  تیاور  ناشیا  زا  ار  نآ  مه  ناعبات  زا  یهورگ 

.تسا هدرک  لقن  ار  وا  ثیدح  هیودرم  نبا  هک  یبعش ، لیحارش  نبرماع  ورمعوبأ   - 1

هدرک لقن  بلاطملا » ینسأ   » رد يرزج  و  هیلحلا »  » رد میعنوبا  ار  وا  ثیدح  هک  یفوک ، یلظنح  یمیمت  هتابن  نب  غبـصأ  مساقلاوبأ   - 2
.دنا

.تسا هدمآ  بلاطملا » ینسأ   » و هیلحلا »  » رد وا  ثیدح  هک  یفوک ، ینادمهروعأ  هّللادبع  نب  ثراح  ریهزوبأ   - 3

: دنا هدرک  يوریپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  ثیدح  نیا  تیاور  رد  مه  هباحص  زا  يدادعت  نینچ  مه 

، نایفـس نب  نسح  زا  هک  یناجرج  دمحا  نبدّمحم  دمحاوبأ  درک  ثیدح  ار  ام  : » تسا هدمآ  ءایلوألاهیلح  رد  ساّبع ، نب  هّللادـبع   - 1
زا کیرش ، زا  رحب ، نبدیجملادبع  زا 
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: تفگ هک  هدش  لقن  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  یحبانص ، زا  لیهک ، نبهملس 

تیاور یلع  زا  هنوگ  نیمه  ثراح ، هتابن و  نب  غبـصا  اهباب » یلع  همکحلاراد و  انأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
، يراصنا هّللادبع  نبرباج   - 2(1) .تسا » هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ساّبع  نبا  زا  دهاجم  ار  نآ  دننام  دندرک و 

ییاولح دمحا  نب  میهاربا  خیش  داد  ربخ  ار  ام  تفگ : رصن  نبدمحا  نب  هّللادبع  دّمحموبأ  خیـش  داد  ربخ  ار  ام  : » تسا یتفلا » نیز   » رد
زا دمحا ، زا  مارک  نبدّمحم  ماما  زا  هیوریمخ ، نب  نامیلـس  دیجملادبع و  نبراّمع  دمحا و  نب  نومأم  زا  اجر ، نبدّـمحم  نبدومحم  زا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  هّللادبع  نبرباج  زا  دعجوبأ ، نبدیبع  زا  دایز ، نبدایز  زا  لیـضف ، نبدّمحم 

« یفتکملا  » باتک رد  .دیآ » رد  نآ  هب  دیاب  سپ  دـهاوخ ، ار  تمکح  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف یم 
(2) .تسا » هدش  رکذ 

ثحب هجیتن ي 

: دوش یم  هصالخ  نینچ  تشذگ  هچ  نآ  زا 

هیاپ ي رب  ملعلاهنیدم ، » انأ   » ثیدح هب  تبسن  یشهوکن  ره  ور  نیا  زا  .تسا و  لطاب  همکحلاراد » انأ   » ثیدح هرابرد ي  يوون  نخس 
نخـس هب  جاجتحا  ًاـقلطم  بیترت  نیدـب  ددرگ و  یم  لـطاب  تسا ، ثیدـح  نیتسخن  ياـه  تیاور  زا  یتیاور  یکی  نیا  هکنیا  شریذـپ 

.دوش یم  طقاس  يوون 

نادنمشناد نخس  رد  وا  شهوکن  ندوب  لطاب 

: هلمج زا  دنا  هدرک  شلطاب  ای  هتسج  يرود  نآ  زا  هدش و  يوون  شهوکن  ضّرعتم  نادنمشناد ، زا  یهورگ 

.170 ءافلخلا / خیرات  رد  یطویس   - 1
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« .قعاوّصلا هّیزمهلا و  حرش  یف  هّیکملا  حنملا   » رد یّکم  رجح  نبا   - 2

« .هاکشملا لاجر  ءامسأ   » رد يولهد  قحلادبع  خیش   - 3

«. 159 نیبغاّرلا : فاعسا   » رد ناّبص  یلع  نبدّمحم   - 4

.تسا شیوخ  نارود  یقهیب »  » يولهد رظن  زا  وا  و  لولسملا » فیّسلا   » رد هّللاءانث  یضاق   - 5

.دشاب یم  يولهد  درگاش  هک  بابحألا » حیرفت   » رد ثّدحم  یلع  نسح  يولوم   - 6

ثیدح توبث 

« ملعلاهنیدم »

يوون رعش  کی  زا 

نیّدـلا باهـش  تسا و  هدرک  تابثا  شرعـش  کی  زا  یتایبا  رد  ار  ملعلاهنیدـم » انأ   » ثیدـح يوون  هکنیا  قح  يرترب  ياه  هناـشن  زا  و 
.دش هدروآ  رتشیپ  هک  هدرک  لقن  لئالّدلا » حیضوت   » رد ار  نآ  دمحا 

یبهذ نیّدلا  سمش  يأر  - 2

هراشا

ییانتعا هّجوت و  تهج  دنچ  زا  وا  شهوکن  هب  یلو  هدرک ؛ شهوکن  ملعلاهنیدم  ثیدح  هرابرد ي  هک  دنچره  یبهذ  نیّدلا  سمش  اّما 
: دوش یمن 

یبهذ بّصعت  فارحنا و   - 1

وترپ رد  .دیزرو  یم  ینمشد  نانآ  اب  اراکـشآ  هدش و  روهـشم  ناشیا  دض  رب  بّصعت  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  زا  فارحنا  هب  یبهذ 
وا شهوکن  هیاپ  نیا  رب  دـش و  هدروآ  بلطم  نیا  همه ي  لّصفم  ریط » ثیدـح   » دـلج رد  ّتنـس  لها  ناگرزب  ياه  فارتعا  نانخس و 

.درادن یشزرا  رثا و  ملعلاهنیدم  ثیدح  رد 

ییالع قیقحت   - 2

ّصن نیا  تسا و  هتـسناد  قح  ار  حیحـص  ثیدـح  نیا  هدرک و  در  ار  نآ  تحارـص  هب  هدـش ، یبهذ  شهوکن  ضرّعتم  ییـالع  ظـفاح 
یطویس هچ  نآ  ربانب  تسوا  هتفگ ي 
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: تسا هدرک  لقن 

: دیوگ دوخ  هبوجا  رد  ییالع  نیّدلا  حالص  «و 

هب تسا و  هدرک  اه  نآ  مامت  ندوب  لطاب  هب  مکح  تسا و  هدروآ  تاعوضوملا  رد  قیرط  دنچ  زا  يزوج  نبا  جرفلاوبا  ار  ثیدـح  نیا 
.وا ریغ  و  نازیملا »  » رد یبهذ  هلمج  زا  دنا ، هتفگ  نینچ  وا  زا  دعب  یهورگ  بیترت  نیمه 

ًاعوفرم ساّبع ، نبا  زا  دـهاجم ، زا  شمعأ ، زا  هیواـعموبأ ، زا  يوره  حـلاص  نب  مالّـسلادبع  تلـصوبا  تیاور  ثیدـح ، نیا  ِروهـشم  و 
: دنیوگ يدع  نبا  ینطقراد و  .تسین  هقث  دیوگ : یئاسن  دنا ، هدرک  داریا  یلیخ  مالّسلادبع  نیا  هرابرد ي  .تسا و 

.تسا هدنادرگ  يور  وا  ثیدح  زا  هعرزوبا  دوبن و  وگ  تسار  نم  دزن  دیوگ : متاحوبا  .تسا  یضفار  هدوزفا : ینطقراد  تسا و  مهّتم 

مدیسرپ تلصوبا  هرابرد ي  نیعم  نب  ییحی  زا  تفگ : هک  يرود  ینعی  ساّبع -  زا  مصأ ، درک  ثیدح  ار  ام  تفگ : مکاح  همه  نیا  اب 
: تفگ تسا ؟ هدرک  ثیدح  هیواعموبا  زا  ار  ملعلاهنیدم » انأ   » ثیدح هک  تسا  نیا  هن  رگم  متفگ : .تسا  هقث  تفگ :

تیاور نیعم  نبا  زا  ار  نآ  زین  هرزج  حلاص  نینچ  مه  هیواعموبا و  زا  هدرک  ثیدح  ار  نآ  تسا  هقث  هک  مه -  يدـیف  رفعج  نبدّـمحم 
رفعج نبدّمحم  زا  تسا  هقث  ظفاح  وا  هک  سیرـض  نب  ییحی  نبدّمحم  لقن  يوس  هب  هدرک  تیادـه  ار  نآ  مکاح  سپـس  .تسا  هدرک 

یناسک زا  تفگ : مدیـسرپ ، نیعم  نب  ییحی  زا  تلـصوبا  هرابرد ي  دیوگ : زرحم  نبدّمحم  نبدمحا  تلـصوبا  .هیواعموبا و  زا  يدـیف 
ریمن نبا  .تسا  هیواعموبا  ثیدح  زا  نآ  تفگ : سپ  ملعلاهنیدم » انأ  : » دراد هیواعموبا  زا  یثیدـح  وا  تفگ : .دـیوگب  غورد  هک  تسین 

درم تلـصوبا  تفگ : درک و  يراددوـخ  شنتفگ  زا  سپـس  درک  یم  ثیدـح  ار  نآ  اـه  هتـشذگ  رد  هیواـعموبا  تـفگ : داد  ربـخ  ارم 
.دوب ناداتسا  مزالم  اه و  ثیدح  نیا  راتساوخ  دوب و  يدنمتورث 

و تسا ، قاّفتا  دروم  ناظفاح  گرزب و  دیتاسا  زا  نومأم و  هقث و  هیواعموبا ، دمآ و  رد  هب  نآ  هدهع ي  زا  مالّسلادبع  تلصوبا  میوگ :
ینخس نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دیآ  یم  راوشد  امـش  رب  هنوگچ  و  دش ؟ هچ  سپ  دنک  یم  لقن  شمعا  زا  اهنت  وا 

یلع ّقح  رد  ار 
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؟ دیامرفب

نب ییحی  زا  حیحص  ياه  تیاور  نیا  هب  یخساپ  هتفای ، نآ  ندوب  یگتخاس  رب  مزج  نیقی و  هدرک و  لاکشا  ثیدح  نیا  هب  سک  ره  و 
(1) .دراد » يدهاش  نآ  همه  نیا  اب  و  تسا ، هدرواین  نیعم 

یبهذ رب  ینالقسع  رجح  نبا  ّدر   - 3

ار قح  نخـس  نآ  لابند  هب  تسا و  هدرک  در  ار  نآ  ینالقـسع  رجح  نبا  ظفاح  هک  دیـسر ، نـالطب  زا  يا  هجرد  هب  یبهذ  ياـعّدا  نیا 
: مینک یم  لقن  نازیملا  رد  ار  یبهذ  هتفگ ي  نتم  تسخن  تسا ، هتفریذپ  ار  ثیدح  هدروآ و 

نبا زا  دهاجم ، زا  شمعا  زا  هیواعموبا  زا  درک  ثیدـح  ار  ام  رفعج  تفگ : نیطم  .تسا  یتلاهج  وا  رد  هیقف ، دّـمحم  نبرفعج  : » تفگ
« .تسا یگتخاس  نیا  و ] اهباب [ » یلع  ملعلاهنیدم و  انأ  : » دومرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ :] ساّبع [ 

.دشاب یم  یلـصا  ياراد  هک  تسا  نآ  یگژیو  لقاّدح  دراد ، مکاح  كردتـسم  رد  يرایـسب  قرط  ثیدح  نیا  : » دـیوگ رجح  نبا  (2)
(3) .دوش » قالطا  نآ  رب  یگتخاس »  » هک تسین  هتسیاش  نیاربانب 

وا رب  یّکم  رجح  نبا  ّدر   - 4

داقتعا نآ  هکنآ  زا  سپ  .تسا  هدرک  در  ار  ثیدح  ندوب  یگتخاس  هب  داقتعا  دراد -  هک  ینمشد  بّصعت و  مامت  اب  یّکم -  رجح  نبا 
: تسوا هتفگ ي  نتم  نیا  و  شنازیم -  رد  یبهذ  هلمج  زا  هداد -  تبسن  یهورگ  هب  ار 

ریرقت هچ  نآ  زا  هک  روط  نامه  دـنا  هدرک  يرایـسب  ياه  يراگنا  لهـس  نکیل  دـنا ، هدوب  يراوگرزب  نایاوشیپ  هک  دـنچ  ره  ناـنیا  «و 
هب مکح  هنوگچ  .دش و  هتسناد  مدرک ،

ص:480

.یلع بقانم  بقانملا  باتک  يذتغملا  توق  ( . 1 - 1
.415 1  / لادتعالا نازیم  ( . 2 - 2

.122 2  / نازیملا ناسل  ( . 3 - 3

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 578 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_480_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_480_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_480_3
http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا فالتخا  شا  هرابرد  هک  یکی  زج  دنتسه  حیحـص  یلاجر  شلاجر ، یگمه  هک  دش  ررقم  هکنآ  دوجو  اب  دوش  ندوب  یگتخاس 
هچ و  اـه ، نآ  همه ي  هن  تسا  شیاـه  قیرط  یـضعب  هراـبرد ي  هک  مینک  لـیوأت  نینچ  ار  ندوب  یگتخاـس  هب  نـالئاق  نخـس  دـیاب  و 

هدینـش هک  هدرک  نینچ  یتبحـص  نانآ  هرابرد ي  هک  شنایوار  زا  یکی  هیواـعموبا ، هراـبرد ي  ناـظفاح  زا  یـضعب  هتفگ ي  تسوکین 
هچ و  تسا ؟ هدـش  هچ  سپ  تسا ، هدرک  لقن  شمعأ  زا  وا  اهنت  تسا و  گرزب  ناـظفاح  ناداتـسا و  زا  نومأـم و  هقث و  وا  دوش : یمن 

...؟ دیوگب یلع  قح  رد  ینخس  نینچ  دننام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  هکنیا  رد  دیآ  یم  دیدپ  یلاحم 

: دیوگ شیاهاوتف  رد  .تسا و  هّیزمهلا » حرش  یف  هّیکملا  حنملا   » رد وا  نخس  نیا 

هجو هک : يراخب  هتفگ ي  نیا  .تسا و  حیحـص  تفگ  مکاح  هکلب  تسا ؛ نسح  یثیدح  اهباب » یلع  ملعلاهنیدم و  انأ   » ثیدـح اّما  «و 
: هک يذمرت  نخس  نیا  درادن و  یحیحص 

هدروآ تاعوضوملا  رد  ار  نآ  يزوج  نبا  هک  دـنچره  .دـشاب  یم  ضارتعا  دروم  تسا ، غورد  هک : نیعم  نبا  مالک  نیا  تسا و  رکنم 
« .دنا هدرک  يوریپ  وا  زا  ینارگید  یبهذ و  و 

وا ّدض  رب  نانآ  ّدر  رگید و  یهورگ  ضارعا   - 5

ییالع و ياه  خساپ  هب  داهشتسا  اب  هدومن  تابثا  ار  ثیدح  دنا و  هدرک  ّدر  ار  نآ  هتسج و  يرود  یبهذ  شهوکن  زا  رگید  یهورگ  و 
: دنتسه ناشیا  زا  و  ود ، نآ  زا  ریغ  رجح و  نبا 

« يذتغملا توق   » و عماوجلا » عمج   » و هعونصملا » یلآللا   » رد یطویس   - 1

« هنسحلا دصاقملا   » رد يواخس   - 2

« لاّمعلازنک  » رد یقّتم   - 3

« هاکشملا حرش  یف  تاعمللا   » رد يولهد  قحلادبع   - 4

« هاشملا حرش  یف  هاقرملا   » رد يراق   - 5

« ریدقلا ضیف   » رد يوانم   - 6

« یلُعلا جراعم   » رد ملاعلا  ردص  دّمحم   - 7

« هّیولعلا هفحتلا  حرش  یف  هّیدنلا  هضوّرلا   » رد یناعنص  ریمادّمحم   - 8
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« يذتغملا توق  حفن   » رد یلذاش  یتنمد   - 9

.دمآ رتشیپ  اه  نآ  تارابع  صن  هک 

قح يرترب  ياه  هناشن  زا   - 6

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دیعـس ، نبدیوس  زا  هدرک ، تیاور  شدنـس  اب  ار  ثیدح  نیا  یبهذ  هک  نیا  قح ، يرترب  ياه  هناشن  زا  و 
: تسا نینچ  شنازیم  رد  دیوس  لاح  حرش  رد  وا  هتفگ  نتم  و  وا ، یلاع  ياه  ثیدح  لقن  نمض  ملس  و 

هدیـسر نامتـسد  هب  هک  وا  یلاع  ياه  ثیدح  زا  تشذگرد  لهچ  تسیود و  لاس  رد  درک و  یگدنز  لاس  دـص  کی  دـیوس  میوگ : »
: تسا

زا یبهذ ، رهاـطوبا  زا  یلع ، نبزیزعلادـبع  زا  بلاـغوبا ، نبدـمحا  زا  دوجلاوبا ، نب  كراـبم  زا  یهوقربأ ، یلاـعملاوبأ  هداد  ربـخ  ار  اـم 
مدید مدرک ، رظن  ناسنا  لامعا  رد  تفگ : هک  دیز  نبرباج  زا  ناّهد ، حلاص  زا  عیبر ، نبدایز  زا  دیعس ، نبدیوس  زا  دّمحم ، نب  هّللادبع 

زا جح  مدید  سپ  دنکفا ، یم  بعت  هب  ار  لام  ندب و  جح  یلو  هزور ، تسا  نینچ  مه  و  ار ، لام  هن  دزادنا و  یم  جنر  هب  ار  ندـب  زامن 
.تسا رترب  اه  نآ  مامت 

زا ریـشب ، نبدّمحم  زا  بیدأ ، دیعـسوبا  زا  يریـشق ، نب  معنملادبع  زا  مساقلاوبأ ، رتخد  بنیز  زا  مالّـسلادبع ، نبدّـمحم  داد  ربخ  ار  ام 
: شا هدومرف  تسا و  قاحسا  حبذ  بحاص  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  همرکع  زا  دواد ، زا  رهسم ، نب  یلع  زا  دیوس ، زا  یسخرس ، دیبلوبا 

.وا تّوبن  هب  ینعی  قاحسإب » هانرّشب  «و 

: تفگ هک  يدبع  دوراج  زا  نیریس ، نبا  زا  بعشأ ، زا  یلع ، ار  ام  داد  ربخ  و 

دراو منک و  اهر  ار  منید  رگا  متسه و  نید  کی  رب  نم  متفگ : منک ، تعیب  وا  اب  هک  مدیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ 
نبدـیبع زا  نامیلـس ، نب  میحّرلادـبع  درک  ثیدـح  ار  اـم  و.يرآ  دومرف : دـنک ؟ یمن  باذـع  ارم  ترخآ  رد  دـنوادخ  موش  امـش  نید 

.دنک یمن  کش  رفاک  زج  وا  گنج  رد  تفگ : .دش  هدیسرپ  یلع  اب  گنج  هرابرد ي  رباج  زا  تفگ : هک  دحجلاوبأ 

: تفگ هک  یلع  زا  یحبانص ، زا  لیهک ، نبهملس  زا  کیرش ، درک  ثیدح  ار  ام  و 
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: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رد تسا  یبهذ  نخس  نیا  (1) .دیآ » رهش  نآ  ِرد  هب  وا  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  رهـش  نآ  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  »
ینمـشد و هکنآ  زج  دـنام  یمن  یقاب  یـسک  ثیدـح  نیا  ندرک  شهوکن  رد  حیـضوت ، نآ  ماجنارـس  ناـیب و  نیا  زا  سپ  و  نازیملا » »

راگدرورپ مشخ  بجوم  هچ  نآ  زا  تسا  هدنرادهگن  دنوادخ  .تسا و  هتفیرف  ار  وا  ناطیش  هتفرگ و  ارف  ار  وا  رورغ  شبلق و  رب  يدیلپ 
...دوش یم  نومنهر  شتآ  ياه  هلعش  هب  ددرگ و  یم 

يرزج نیّدلا  سمش  يأر  - 3

هراشا

انأ  » ثیدح يرزج  .تسا  راکشآ  یلاجنج  تشز و  یغورد  يرزج  نیّدلا  سمـش  هب  ملعلاهنیدم »  » ثیدح شهوکن  نداد  تبـسن  اّما 
رایسب نآ  قیقحت  تابثا و  رد  هدرک  تیاور  بلاط » یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  بقانم  یف  بلاطملا  ینـسأ   » شباتک رد  ار  ملعلاهنیدم »

: تسوا ياه  ترابع  نیع  نیا  هدیشوک و 

رد دّـمحم  نبدّـمحم  نبدـمحا  زا  دـحاولادبع ، نبدـمحا  نب  ّیلع  زا  هک  دـش  هدـناوخ  وا  رب  لاله  نبدـمحا  نب  نسح  داد  ربخ  ار  ام  »
، یناجرج دمحا  نبدّمحم  دمحاوبا  زا  ظفاح ، دمحا  نب  هّللادبع  نبدمحا  زا  يرقم ، نیسح  نبدمحا  نب  نسح  زا  ناهفـصا  زا  شباتک 

ادخ لوسر  تفگ : هک  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یحبانص  زا  لیهک ، نبهملـس  زا  کیرـش ، زا  رحب ، نب  دیمحلادبع  زا  نایفـس ، نب  نسح  زا 
« اهباب یلع  همکحلاراد و  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زا لیهک ، نبهملـس  زا  کیرـش ، زا  یمور ، رمع  نبدّمحم  زا  یـسوم ، نب  لیعامـسا  زا  تسا  هدرک  تیاور  شعماج  رد  ار  نآ  يذمرت 
ار یحبانص  نآ  رد  هدرک و  تیاور  کیرش  زا  ار  نآ  اه  یـضعب  تسا و  بیرغ  یثیدح  تفگ : یلع و  زا  یحبانـص  زا  هلفغ ، نبدیوس 

.تسا هدمآ  ساّبع  نبا  زا  باب  نامه  رد  میـسانش و  یمن  کیرـش  زج  اه  هقث  کی  چیه  زا  ار  ثیدـح  نیا  و  تفگ : .دـنا  هدرکن  رکذ 
.تفای نایاپ 
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ار نآ  دننام  ثراح ، هتابن و  نب  غبصأ  دنا و  هدرکن  رکذ  نآ  رد  ار  دیوس  هدرک و  تیاور  هملس  زا  کیرش  زا  ار  نآ  اه  یـضعب  میوگ :
هدرک تیاور  ظفل  نیا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ساـّبع  نبا  زا  دـهاجم  قیرط  زا  مکاـح  دـنا و  هدرک  تیاور  یلع ، زا 

« اهباب نم  اهتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلاهنیدم و  انأ  : » تسا

ظفل نیا  اب  هّللادبع  نبرباج  ثیدح  زا  ار  نآ  نینچ  مه  .دنا و  هدرکن  لقن  ار  نآ  نیخیش  اّما  تسا ؛ حیحـص  شدانـسا  تفگ : مکاح  و 
(1) باب » نم  تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلاهنیدم و  انأ  : » تسا هدرک  تیاور 

نیرت یلاع  زا  نسح ، ای  حیحص  رتاوتم ، دنتسه  دنـسم  ییاه  ثیدح  اه  نیا  : » دیوگ دوخ  روکذم  باتک  زاغآ  رد  يرزج  لاح ، ره  هب 
نینمؤـملاریما بلاـغ  ینب  ریـش  اـه ، یتفگـش  هدـننکرهاظ ي  اهرکـشل و  هدـننک ي  هدـنکارپ  بلاـغلا ، هّللادـسأ ] دـسأ [  ياـه  تـبقنم 

ياهدانـسا نیرتالاب  اب  و  وا ، ثیدـحت  تیاور و  زا  یتالـصّتم  وا و  ثیدـح  زا  ییاه  هلـسلس  شلابند  هب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نسحلاوبأ 
ام میراتساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  .دندرک  دامتعا  وا  رب  نآ  رد  تیالو  لها  هک  هقرخ  لها  باحصا و  نآرق و  زا  نآ ، هب  تبـسن  حیحص 

« .دیامرف کیدزن  وا  هب  درادب و  راوتسا  تباث و  نآ  رب  ار 

: تسا هتفگ  درک  هراشا  اه  نآ  هب  هک  ییاه  تبقنم  ياه  ثیدح  لقن  زا  سپ  و 

همه ي میهاوخب  رگا  شیابیز و  نساحم  لیلج و  ياه  تبقنم  هب  تبـسن  تسا ، رایـسب  زا  یکدنا  ایرد و  زا  يا  هرطق  نیا  سپ  میوگ : »
یلیاسو یناسآ  هب  میراد  اضاقت  لاعتم  دنوادخ  زا  نکیلو  دشک  یم  ازارد  هب  نخـس  ماقم  نیا  هب  تبـسن  میرامـشرب ، ًاتقیقح  ار  اه  نآ 

« .تسا باوص  هب  هدنهد  قیفوت  دنوادخ  میروآ و  درگ  نآ  رد  تسا ، هدیسر  نامتسد  هب  هچ  نآ  لماش  یلقتسم  باتک  ات  دروآ  مهارف 

هچ نآ  يارب  هدرک  فیلأت  ار  نآ  هک  یباتک  تسا ؛ هدرک  تیاور  ار  ملعلاهنیدم »  » ثیدح باتک  نیا  رد  يرزج  هک  دـش  راکـشآ  سپ 
دنوادخ زا  وا  و  وا ، لیمج  نساحم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  لیلج  ياه  تبقنم  نیرت  یلاع  زا  هدوب  نسح  حیحص و  رتاوتم ،
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...دیامرف کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  درادب و  شتباث  نآ  رب  هک  دراد  اضاقت  لاعتم 

هاـنگ نینچ  بکترم  و  دـهد ؟ شهوکن  تبـسن  وا  هب  بلاـطم  نیا  ماـمت  اـب  دـهد  یم  هزاـجا  دوـخ  هب  يوـلهد  هنوـگچ  اتفگـش !! سپ 
فیرحت ندزارتـفا و  هب  شدـیدش  زآ  صرح و  مه  رتـشیپ  تسین و  هقباـس  یب  .درادـن  یگزاـت  وا  زا  راـک  نیا  یلو  دوـش ؟ يراکـشآ 

.دنادرگ یم  فیح  دنک و  یم  زواجت  قح ، زا  فارحنا  ببس  هب  هک  ار  یسک  ره  تسا  هدنهدازس  دنوادخ  تسا و  هدش  هتخانش 

ار نآ  رجح  نبا  نخـس  اب  هکنیا  زج  تسا ، هداد  تبـسن  يرزج  هب  ار  شهوکن  زین  یتپ  یناب  یـضاق  هک  تسا  رکذ  لـباق  لاـح ، ره  هب 
...داد نآ  تحص  هب  مکح  ناوت  یم  ثیدح ، نیا  دهاوش  يرایسب  هب  هّجوت  اب  هک  دیازفا  یم  تسا و  هدرک  لطاب 

: دیوگ يولهد 

مازلا ماقم  رد  دـنا  هدرک  جراخ  جاجتحا  کسمت و  هریاد ي  زا  ار  اه  نآ  ّتنـس  لها  هک  یگتخاس  ياه  ثیدـح  نیا  هب  کّسمت  سپ  »
!!« تسا هعیش  نادنمشناد  هدنیازف ي  مهف  رب  راکشآ  یلیلد  اه ، نآ  هب  ناشیا 

: میوگ

دش هدروآ  روهشم  نارگـشهوژپ  نادنمـشناد و  ناظفاح و  نایاوشیپ و  ناگرزب  نانخـس  زا  باتک  نیا  رد  رتشیپ  هچ  نآ  زا  دش  هتـسناد 
دراد یهاوگ  اه  نیا  مامت  ...تسا و  هدش  جاجتحا  نآ  هب  هک  تسا  يربتعم  رابخا  حیحـص و  ياه  ثیدح  زا  ملعلاهنیدم »  » ثیدح هک 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لصفالب  تفالخ  ندرک  تباث  رد  نآ  هب  قح  لها  لالدتـسا  یتسرد  رب 
...فیرش ثیدح  نیا  اب  دندومن  تفلاخم  تفالخ  نآ  اب  هک  یناسک  ندرک  مزلم  نینچ  مه  و 

دنا هدرک  نآ  تّحص  رب  صن  یهورگ  دنا و  هداد  رارق  هّجوت  دروم  ار  نآ  تابثا  لقن و  تیاور و  دنـسم ، ناظفاح  زا  يرایـسب  دادعت  و 
جاجتحا نآ  هب  ناوت  یم  هک  تسا  هدیسر  نسُح  زا  يا  هجرد  هب  هک  دنا  هدرک  حیرصت  يدادعت  دنا و  هتـسناد  نسح  ار  نآ  یهورگ  و 

.درک
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« ملعلاهنیدم  » ثیدح هب  تّنس  لها  نادنمشناد  لالدتسا 

لالدتـسا نآ  هب  دوخ  فلتخم  ياه  ثحب  رد  هدومن و  جاجتحا  ملعلاهنیدم »  » ثیدح هب  ّتنـس  لها  روهـشم  ياملع  زا  يدادـعت  هکلب 
...دشاب یم  جاجتحا  دروم  ياه  ثیدح  زا  هک  نیا  رب  تسا  دهاوش  نیرت  يوق  زا  نیا  دنا و  هدرک 

: نانآ هلمج ي  زا 

لـصف یـضترم  هب  نینچ  مه  : » دـیوگ مالـسلا  امهیلع  دوواد  ترـضح  نینمؤملاریما و  ترـضح  نایم  تهابـش  نایب  رد  هک  یمـصاع : 
یلع ملعلاهنیدـم و  انأ  میدرک « : رکذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف  نیا  ینعم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـش ، هداد  باـطخلا 

(1) .شتواضق » لصف  رد  و  اهباب »

جاّجحلاوبا .دـنک (2) یم  لالدتـسا  ملعلاهنیدـم »  » ثیدـح هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شناد  یگزاـت  يارب  هک  اـج  نآ  یمزراوخ : 
باــتک رد  یبرع :  نــبا  .دـیامن (3) یم  لالدتـسا  مالــسلا  هـیلع  ترــضح  شناد  دـنلب  رایــسب  هاـگیاج  هـب  ثیدـح  نـیا  هـب  يوـلب : 

هللا یلص  دّمحم  نامرورـس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دیوگ « : وا  زا  یخلب  يزودنق  لقن  ساسا  رب  نوصملارهوجلا » نونکملاررّدلا و  »
ملعلاهنیدم و انأ  : » دراد هراشا  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف  نیا  دُرب و  ثرا  هب  ار  فورح  ملع  ملـس  هلآ و  هیلع و 

(4) .بابلا » هیلعف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع 

هیلع نینمؤملاریما  فیـصوت  هرابرد ي  شا  هتفگ  رد  تسا ، هدرک  داهـشتسا  ثیدـح  نیا  هب  مراهچ  لـصف  رد  هک  یعفاـش :  هحلط  نبا 
رد مالـسلا  هیلع  ماما  تیولوا  رب  هدرک  لالدتـسا  نآ  هب  یجنگ :  ظفاح  (6) ...دـمآ » نآ  صن  رتشیپ  هک   (5) نیطبلا » عزنالا   » هب مالسلا 

...ناراکهانگ (7) اب  گنج 
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ضاـیّرلا  » رد و  تسا ، ملعلا  هنیدـم  باـب  مالـسلا  هیلع  ناـشیا  هک  هتفرگ  یهاوگ  هب  ار  نآ  یبقعلا » ریاـخذ   » رد يربـط :  نیّدـلا  بحم 
رد هیئاّتلا » حرـش   » رد ار  ثیدح  نیا  یناغرف :  نیّدلادیعس  .تسا (1) ناشیا  ياه  یگژیو  زا  تلیضف  نیا  هک  هدرک  لالدتـسا  هرـضنلا »

.تسا هدروآ  شناد  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مهس  نایب 

.دش هدروآ  نیا  زا  شیپ  شنخس  هک  هدرک  جاجتحا  ثیدح  نیا  هب  قاوذألا » براشم   » رد ینادمه :  یلعدّیس 

هیلع ترـضح  نآ  ياه  مان  زا  هک  هدرک  لالدتـسا  ثیدـح  نیا  هب  هعبرألا » هئافلخ  ّیبنلا و  ءامـسا   » شباتک رد  يورجه :  نیّدـلا  ماـما 
.تسا ملعلاهنیدم » باب   » مالسلا

.تسا هتفای  صاصتخا  نوزفا  تمکح  ملع و  ترضح  نآ  هب  هک  هدروآ  بلطم  نیا  دییأت  يارب  ار  ثیدح  نیا  یفاوخ : 

.تسا هدرک  جاجتحا  نآ  هب  ءادعّسلا » هیاده   » شباتک رد  يدابآ :  تلود 

هنیدم باب   » مالـسلا هیلع  ناشیا  هک  هدرک  لالدتـسا  ثیدح  نیا  هب  لئالّدلا » حیـضوت   » شباتک مجنپ  لصف  رد  دـمحا :  نیّدـلا  باهش 
.تسا ملعلا »

.تسا ناشوج  شترضح  هنیس ي  زا  شناد  ياهایرد  هکنیا  نایب  رد  هدش  کّسمتم  ثیدح  نیا  هب  یکلام :  غاّبص  نبا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  فورح  ملع  مالسلا  هیلع  شترضح  هک  هدرک  لالدتسا  ثیدح  نیا  هب  فراعملاهّرد »  » رد یماطـسب : 
.درب ثرا  هب  ملس  و 

ادخ لوسر  هب  درف  نیرت  کیدزن  مالسلا  هیلع  ناشیا  هک  هدرک  لالدتـسا  ثیدح  نیا  هب  زاجعإلا » حیتافم   » رد یجیهال :  نیّدلا  سمش 
.دوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا هدرک  لالدتسا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  شناد  حدم  رد  ءادهّشلاهضور »  » رد یفشاک : 

ص:487

.255 2  / هرضنلا ضایّرلا  . 77 یبقعلاریاخذ / ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 585 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_487_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدرک  لالدتسا  ثیدح  نیا  هب  ترضح  نآ  ناوارف  شناد  رد  لطابلا »  » شباتک رد  ناهبزور :  نبا 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياه  مان  زا  ملعلاهنیدم »  » هک هدرک  لالدتـسا  ثیدـح  نیا  هب  هریـسلا »  » شباتک رد  یماّشلا : 
.دشاب یم 

هللا یلـص  ربمایپ  زا  نآرق  ملع  مظعم  ثراو  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدرک  لالدتـسا  ثیدح  نیا  هب  هّیکملا » حـنملا   » رد یّکم :  رجح  نبا 
...ترضح نآ  ّتیملعا  هب  نانجلا » ریهطت   » رد دشاب و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و 

.تسا هدرک  لالدتسا  مالسلا  هیلع  ماما  شناد  حدم  رد  ثیدح  نیا  هب  بابحألاهضور »  » رد ثّدحم :  نیّدلا  لامج 

.تسا هدرک  لالدتسا  ناشیا  شناد  يرایسب  رب  راربألا » هرکذت   » رد يراخب :  دّمحمدّیس 

یسک تلیضف  هب  دنک  هاگآ  ار  مدرم  هک  تسا  هتسیاش  دنمشناد  يارب  هک  هدرک  لالدتسا  ثیدح  نیا  هب  رینملا » جارـسلا   » رد يزیزع : 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ياه  مان  زا  ملعلاهنیدم »  » هک تسا  هدروآ  بلاطملا » ریسیت   » رد یسلماربش :  ...تسا (1) هتسناد  ار  وا  تلیضف  هک 

.دشاب یم  ملس  هلآ و  و 

...تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  مان  زا  ملعلا » هنیدم  باب   » هک دیوگ  ساربنلا »  » رد يدرکلا : 

...تسا رود  هب  ییاطخ  ره  زا  مالسلا  هیلع  شترضح  هک  هدرک  لالدتسا  ثیدح  نیا  هب  رظنلا » ءالج   » رد يدرک  لیعامسا 

.دشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  مان  زا  شناد » رهش   » هک هدرک  لالدتسا  نآ  هب  هّیندللا » بهاوملا  حرـش   » رد یناقرز :
.تسا هدومرف  يرای  ار  یلع  شناد  اب  ربمایپ  هک  هدرک  لالدتسا  ثیدح  هب  هیدمحألا » تاحوتفلا   » رد لمج :  نامیلس  (2)

تّوبن هناخ ي  هدکشناد ي  هب  ثیدح  نیا  هلیسو ي  هب  ربمایپ  هک  هدرک  لالدتـسا  ثیدح  نیا  هب  نیتمیرکلارون »  » رد يدابآ :  گنروا 
...تسا هدومرف  هراشا 
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.تسا ملعلا  هنیدم  باب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  هدروآ  تّجح  ثیدح  نیا  هب  لآملا » هریخذ   » رد یلیجع : 

هّللا ّیلو  هاش  جاجتحا 

دنچ رد  شردپ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  راکنا  ار  نآ  اب  جاجتحا  يارب  ملعلا  هنیدم  ثیدح  ّتیحالـص  يولهد  هکنیا  اه  یتفگـش  زا 
.تسا هدرک  جاجتحا  نادب  ءافخلا » هلازا   » رد نینچ  مه  و  نینیعلاهّرق »  » زا تمسق 

يولهد دوخ  جاجتحا 

لاؤس و هدرک و  لالدتـسا  شیاهاوتف  زا  یکی  رد  ملعلا  هنیدم  ثیدح  هب  دوخ  راکنا ، نیا  دوجو  اب  وا  هک ، نیا  نآ  زا  رتزیگنا  تفگش 
؟ تسا ضقانت  زج  نیا  ایآ  .دش و  هدروآ  باتک  نیمه  رد  رتشیپ  نآ  هرابرد ي  وا  باوج 

رما نیا  رب  ار  دنوادخ  نارکیب  ساپس  (1) و  .ددرگ » یمن  هریچ  نآ  رب  يزیچ  دبای و  یم  يرترب  قح   » هک دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  و 
.تسا

: دیوگ يولهد 

زا هدنار و  ار  وا  شیاه  ینامرفان  اه و  تنایخ  یپ  رد  وا  بابرا  هک  تسا  يراکتمدخ  اب  يرگ  هلماعم  راتفر  دـننامه  نایعیـش  راک  نیا  »
نآ سپـس  درادـن ، یتّیلوؤسم  وا  هب  تبـسن  یطابترا و  راکتمدـخ  نآ  اب  سپ  نیا  زا  هک  هتـشاد  مالعا  اج  همه  هب  هدرک و  نوریب  هناـخ 
زا یصخش ، نینچ  تسا  یهیدب  دنک !! هبلاطم  وا  زا  ار  راکتمدخ  ياه  یهدب  ات  هدمآ  بابرا  دزن  اه ، نیا  همه  زا  یهاگآ  اب  رگ  هلماعم 

« .تسا ینادان  هجرد ي  نیرتالاب  رد  نادنمدرخ  رظن 

: میوگ

نیا رد  ار  تسار  هار  يولهد »  » هک دنام  یمن  هدیشوپ  راوگرزب  فصنم  ناسنا  رب 
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ینشور راکشآ و  ّقح  نتفرگ و  ازهتسا  هرخسم و  هب  ار  حیحص  ثیدح  تسا  یگرزب  هانگ  دنوادخ  دزن  .تسا  هدرک  مگ  اسران  لیثمت 
اه تریصب  یتسود ، لطاب  نکیل  .ندیـسرتن  وا  تمقن  زا  ندیـسارهن و  دنوادخ  ییاناوت  تردق و  زا  نداد و  تبـسن  ارتفا  غورد و  هب  ار 
ارف اه  بیشن  زارف و  اه و  هکلهم  رد  نتفرورف  هب  دیامن و  یم  دساف  ار  نامیا  رک و  ار  اه  شوگ  دناشوپ و  یم  ار  اه  تریرـس  روک و  ار 

.دناوخ یم 

ود ره  دیـسر و  شردپ  وا و  هب  تشز  ییوگ  هوای  نیا  تبوقع  تفرگ و  ار  شدوخ  تساران  لیثمت  نیا  لابو  هک  ار  دنوادخ  ساپـس  و 
نئاخ و رکون  نآ  هب  دامتعا  هب  ار  شردپ  دوخ و  هنوگچ  سپ  .دنا  هدرک  دانتسا  دامتعا و  دنمـشزرا  فیرـش و  ثیدح  نیا  رب  ناشرفن 

!؟ تسا راب  تحاضف  ییوگ  هدوهیب  تشز و  ییوگ  هوای  زج  يزیچ  نیا  ایآ  و  دنا ؟ هدرک  دامتعا  شیدنا  هراچ  دزد  نآ  هب  لیامت 
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« اهباب یلع  ملعلاهنیدم و  انأ   » ثیدح تلالد 

هراشا

: دیوگ يولهد 

ندوب ملعلا  هنیدم  باب  نایم  تسا  یطابترا  دنویپ و  هچ  سپ  تسین »!! دیفم  دـننک ، یم  اعّدا  هچ  نآ  يارب  ثیدـح  نیا  همه ، نیا  اب  «و 
»؟  ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  لصفالب  هماع ي  تسایر  نتشاد  و 

: میوگ

تریـصب و فاصنا و  اب  صخـش  چیه  و  تسا ، قح  راکنا  ضحم و  ینمـشد  قح ، لها  بهذـم  رب  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  تلالد  راکنا 
: میهد یم  حیضوت  هجو  دنچ  زا  ار  نآ  تلالد  ام  .ددنسپ و  یمن  ار  نآ  ّتیبصع  ینمشد و  زا  ییوج  يرود 

تّیملعا رب  ملعلا  هنیدم  ثیدح  تلالد  - 1

هراشا

.تسا و ّتیلـضفا  ّتیملعا ، همزـال ي  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ّتیملعا  رب  دراد  تلـالد  اـهباب ، » یلع  ملعلاهنیدـم و  اـنأ   » ثیدـح
.تسا نارگید  زا  رتشیب  لضفا ، يارب  تماما  نّیعت  قاقحتسا و  هک  تسین  یّکش 

باب نآ  رد  یتساک  دوب ، رتاناد  وا  زا  يرگید  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ ملعلاهنیدم  باب  وا  نوچ  شترـضح ، ّتیملعا  رب  ثیدح  تلالد  اّما 
تأرج یناملسم  چیه  هک  تسا  يزیچ  نیا  دوش و  یم  هنیدم  رد  دوبمک  یتساک و  ثعاب  نآ ، رد  یتساک  دمآ و  یم  دوجو  هب 
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...درادن ار  نآ  لّیخت  تأرج  ینمؤم  چیه  نتفگ و 

هنیدم نآ  باب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  ملعلاهنیدم »  » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دراد  تحارـص  ثیدح  زین : و 
لماک هطاحا ي  نآ  ياه  شناد  مامت  هب  هکنیا  زج  دـشاب ؛ ملعلا  هنیدـم  باـب  دـناوت  یمن  یـسک  دـنک  یم  مکح  ملاـس  لـقع  .تسا و 

...دشاب هتشاد 

یلص ادخ  لوسر  نوچ  باحصا  رگید  هب  دسر  هچ  تسا  ناگدیرفآ  مامت  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّتیملعا  مزلتـسم  ینعم  نیا  و 
...دوب رت  لماک  لضفأ و  بّرقم  ناگتشرف  ناگداتسرف و  ناربمایپ و  مامت  زا  عامجا ، ربانب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هنیدم باب  یبای  تسد  رد  یسک  ات  میروآ ؛ یم  ار  ملعلاهنیدم  ّتیملعا  هب  رارقا  رد  ار  املع  ناگرزب  یضعب  نانخـس  ماقم  نیا  رد  ام  و 
: دهدن هار  دوخ  هب  يدیدرت  کش و  راوگرزب  نآ  ياه  شناد  اه و  لامک  هب  مالسلا  هیلع  ملعلا 

: دیوگ هّیندللا » هلاسّرلا   » رد یلازغ  دماحوبا 

یکاپان دوش ، لماک  شیوخ  تاذ  هب  سفن  یتقو  هک  نانچ  یحو  ياقلا  تسخن : تسا : هنوگ  ود  رب  نآ  یناـّبر و  شزومآ  مود : هار  «و 
يوس هب  دوش و  یم  عطق  ادـج و  یناف  ياهوزرآ  ایند و  ياه  توهـش  زا  شرظن  دوش و  یم  هدودز  وا  زا  وزرآ  زآ و  تفاثک  تعیبط و 

 - لاعتم دنوادخ  .دنک و  یم  دامتعا  شرون  ضیف  هب  دنز و  یم  گنچ  شراگدیرفآ  ششخب  هب  دروآ و  یم  ور  شقلاخ  راگدرورپ و 
مامت دریگ و  یم  یملق  یّلک  سفن  زا  ییاه و  حول  نآ  زا  و  دـنکفا ، یم  یهلا  يرظن  یّلک و  یهّجوت  سفن  نآ  هب  شیوکین  تیانع  اـب 

اه شناد  مامت  سپ  دوش  یم  يزومآ  شناد  دـننام  یـسدق  سفن  مّلعم و  دـننام  یّلک  لقع  ددـنب و  یم  شقن  نآ  رد  ار  شیاـه  شناد 
دنوادخ شیامرف  تسا  نآ  قادصم  يا و  هشیدنا  شزومآ و  نودب  دریگ  یم  شقن  نآ  رد  اه  تروص  مامت  لصاح و  سفن  نآ  يارب 

 : ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  هب  لاعتم 

(1) ُمَْلعَت »  ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  »

« تخومآ وت  هب  یتسناد  یمن  ار  هچ  نآ  «و 
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نایب دیآ و  یم  تسد  هب  هلیسو  هطساو و  یب  لاعتم  دنوادخ  زا  نوچ  تسا ؛ رتالاب  ناگدیرفآ  ياه  شناد  مامت  زا  ناربمایپ  شناد  سپ 
ار اه  شناد  فلتخم  ياه  شور  اب  دنتخومآ و  ناشرمع  تّدم  مامت  رد  نانآ  .دوش  یم  تفای  ناگتشرف  مدآ و  ناتـساد  رد  نخـس  نیا 

هتخوماین نوچ  دوبن ؛ ملاع  دـمآ ، هک  یتقو  مدآ  دـندش و  تادوجوم  نیرت  فراع  ناگدـیرفآ و  نیرتاناد  هکنیا  اـت  دـندروآ  تسد  هب 
: دنتفگ دندرک و  ّربکت  ییامن و  گرزب  دندیزرو و  رخافت  وا  رب  ناگتشرف  سپ  دوب ، هدیدن  یمّلعم  دوب و 

(1) ََکل »  ُسِّدَُقن  َكِدْمَِحب َو  ُحِّبَُسن  ُنَْحن  »

« مینک یم  سیدقت  وت  يارب  مییوگ و  حیبست  وت  دمح  هب  ام  «و 

لاعتم راگدرورپ  يوس  هب  هثاغتسا  اب  درک و  نوریب  ار  شبلق  تشگرب و  شراگدیرفآ  هاگرد  هب  مدآ  سپ  میناد ، یم  ار  ایـشا  قیاقح  و 
: دومرف درک و  هضرع  ناگتشرف  رب  ار  اه  نآ  سپس  .تخومآ  وا  هب  ار  امسا  مامت  دنوادخ  سپ  .دروآ  يور 

(2) َنِیقِداص »  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  »

« دییوگب نم  هب  ار  نانیا  ياه  مان  دیتسه  وگ  تسار  رگا  »

دـندش و قرغ  یناوتان  رد  تسکـش و  ناـنآ  توربج  یتشک  دـش و  هتـساک  ناـنآ  شناد  درک و  کـچوک  مدآ  ربارب  رد  ار  ناـنآ  سپ 
:. دومرف لاعتم  دنوادخ  سپ  اَنل ، » َْملِع  ال  : » دنتفگ

.(3) ْمِِهئامْسَِأب »  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  »

.داد ربخ  ار  نانآ  هدیشوپ  ياهرما  نونکم و  ياه  بیغ  زا  مدآ  سپ 

شناد تسا و  یباستکا  ياه  شناد  زا  رتلماک  رت و  يوق  یحو  زا  هتـساخرب  یبیغ  شناد  دش : رّرقم  نینچ  نادنمدرخ  دزن  رما  نیا  سپ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نامرورس  نارود  رد  ار  یحو  باب  دنوادخ  هکنیا  ات  دش ، ناگداتسرف  قح  ناربمایپ و  ثاریم  یحو 

: دوـمرف یم  دوـب و  مجع  برع و  نیرت  حیـصف  نیرتاـناد و  دـش و  نّییبـّنلا  متاـخ  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـسب و 
نم دومرف : شموق  هب  دینادرگ و  وکین  ار  متیبرت  درک و  تیبرت  ارم  مراگدرورپ 
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ینّابر شزومآ  زا  نوچ  دوب ؛ رتیوق  رتلماک و  فرشا و  وا  شناد  هک  متسه و  امـش  یگمه  زا  رت  سرتادخ  دنوادخ و  هب  امـش  نیرتاناد 
«(1) يوُْقلا »  ُدیِدَش  ُهَمَّلَع  : » دومرف لاعتم  يادخ  تشگن و  لوغشم  یناسنا  شزومآ  نتخومآ و  هب  زگره  دش و  لصاح 

: دیوگ ضایع  یضاق  و 

هب داد  صاصتخا  ار  وا  و  دروآ ، درِگ  وا  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ییاه  شناد  فراعم و  شناشخرد : ياه  هزجعم  زا  و  لـصف : »
ياه تحلصم  شناگدنب و  تسایـس  وا و  نید  ياه  نوناق  وا و  ياه  تعیرـش  روما  مامت  شناد  نید و  ایند و  حلاصم  مامت  رب  یهاگآ 

نارود ات  مدآ  نامز  زا  هتشذگ  ياه  هدس  نارگمتس و  ناگداتسرف و  ناربمایپ و  ياه  ناتساد  نیـشیپ و  ياه  تّما  رد  هچ  نآ  شتّما و 
نانآ دزن  هّللا  ماّیا  ناشیاهربخ و  نایب  نانآ و  هریس ي  زا  یهاگآ  نانآ و  ياه  باتک  اه و  تعیرـش  ظفح  يرادهگن و  هدوب و  شدوخ 

هّجاحم نانآ و  يامکح  مکح  و  ناشیاهرمع ، اه و  نارود  تّدـم  هب  یهاگآ  ناـشیاه و  يأر  فـالتخا  شناـگرزب و  ياـه  تفـص  و 
اه و نآ  هب  نآ  ياهزار  مالعا  تسا و  ناشیاه  باتک  رد  هچ  نآ  اب  باتک  لها  زا  هورگ  ره  اب  هضراعم  نارفاک و  زا  یتّما  ره  اب  ندرک 

.اه نیا  زا  ریغ  دنا و  هدرک  نامتک  هتشاد و  یفخم  نآ  رد  هچ  نآ  زا  ندادربخ  ناش و  هدیشوپ  ناهن و  ياه  شناد 

اه و لَثَم  اهزور و  يراد  هگن  نآ و  تحاصف  عاونا  هب  هطاحا  شیاه و  هقرف  هتخانـشان ي  ظافلا  برع و  ياـه  تغل  رب  یباـی  تسد  اـت 
ياه تمکح  حیحـص و  ياـه  لـثملا  برـض  تخانـش  هب  دـسرب  اـت  نآ  ياـه  هملک  عمج  یگژیو  شیاهرعـش و  ینعم  اـه و  تمکح 

.اه لکشم  ندرک  نایب  اه و  یگدیچیپ  میهفت  نتخاس  ناور  يارب  راکشآ ،

دروم بادآ  قالخا و  ياه  ییوکین  شتعیرش  نتشادربرد  اب  دشاب ، نآ  رد  یتسس  هن  ضقانت و  هن  هک  عرش  ياه  هیاپ  نتخاس  هدامآ  ات 
رطاخ هب  رگم  دـنک ؛ یمن  راکنا  میلـس  لقع  ياراد  دـحلم  ار  اـه  نآ  زا  کـی  چـیه  هک  يرترب  هدـش  هدرمـش  وکین  زیچ  ره  شیاـتس و 

نارود زا  وا  هب  تبسن  رفاک  وا و  رکنم  ره  هکلب  يراوخ ، نالذخ و 

ص:494

.5 مجن / ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 592 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_494_1
http://www.ghaemiyeh.com


لیلد و هماقا ي  تساوخرد  نودب  درمـش ، یم  وکین  حیحـص و  ار  نآ  دونـشب ، دنک  یم  توعد  نادـب  وا  هک  ار  هچ  نآ  رگا  ّتیلهاج ،
وربآ و اه و  ناج  دومرف  ظفح  هلیـسو  نیدـب  دومرف و  مارح  اه  يدـیلپ  زا  لالح و  ناشیارب  اه  هزیکاپ  زا  هچ  نآ  سپـس  نآ ، رب  ناهرب 

.هدنیآ رد  شتآ  زا  ندیناسرت  ایند و  نیا  رد  دودح  يارجا  اهازس و  زا  ار  ناشلاوما 

رگید یسانش و  نامدود  باسح و  تابجاو ، تدابع و  یکشزپ ، دننام  فراعم  ياه  نف  اه و  شناد  فلتخم  ياه  هتشر  رب  یگریچ  ات 
رارق دوخ  ياه  شناد  رد  یلـصا  ياه  هیاـپ  قشمرـس و  اـه  هنیمز  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  وا  نخـس  فراـعم ، نیا  لـها  هک  اـه ، شناد 

.دنداد

...دش هداد  وا  هب  زیچ  همه  شناد  یلو  تشون ، یمن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  هکنیا  دوجو  اب 

.میدروآ ار  شنتم  هچ  نآ  ندرکرود  يارب  دنبای  یمن  یگنرین  نارفاک  و  درادن ، میدرک  رکذ  هچ  نآ  راکنا  يارب  یهار  سانـشنادخ  و 
درک و در  ار  نانآ  نخـس  دـنوادخ  سپ  دزومآ ، یم  وا  هب  يرـشب  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  ناینیـشیپ  ياه  هناسفا  دـنتفگ : هکنیا  زج 

: دومرف

«(2) ... (1) ٌنِیبُم »  ٌِّیبَرَع  ٌناِسل  اذه  ٌّیِمَجْعَأ َو  ِْهَیلِإ  َنوُدِْحُلی  يِذَّلا  ُناِسل  »

: دیوگ ناربمایپ  رگید  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نامربمایپ  يرترب  لئالد  نایب  رد  يزار  و 

: دیوگ ینعم  نیا  ریرقت  رد  يذمرت  میکح  یسیع  نبدّمحم  مهدزناش :  تّجح  » 

هب شیرترب  ییاورناـمرف و  تسا ، هدـکهد  کـی  رب  شا  یئاورناـمرف  هک  يریما  سپ  تسا ، وا  ّتیعر  هزادـنا ي  هب  شیرترب  يریما  ره  »
هدکهد نآ  تورث  رب  نوزفا  ییاه  هتخودنا  لاوما و  هب  زاین  تسا ، برغ  قرـش و  کلام  هک  یـسک  تسا و  هدـکهد  نامه  هزادـنا ي 

يا هزادـنا  هب  تفرعم  ياـهرهوگ  دـیحوت و  ياـه  هنیجنگ  زا  دـش  هتخیگنارب  شموق  يوس  هب  هک  يا  هداتـسرف  ره  هنوگ  نیمه  دراد و 
، هدش هداتسرف  شموق  يارب  نیمز  زا  صّخـشم  يا  هشوگ  رد  هک  يا  هداتـسرف  سپ  دش ، هدراذگ  وا  شود  رب  یتلاسر  راب  هک  دش  اطع 

هب هداتسرف  .دوش و  یم  اطع  وا  هب  نیمزرس  نامه  هزادنا ي  هب  یناحور  ياه  هنیجنگ  زا 
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شـالت اـب  دـناوتب  هک  دوش  هدیـشخب  وا  هب  تفرعم  زا  هزادـنا  نآ  هب  دـیاب  راـچان  هب  ّنج  سنا و  زا  برغ  قرـش و  مدرم  یماـمت  يوـس 
.دنک مادقا  برغ  قرش و  ياهراک  هب  شدوخ 

هب اه  برغ  اه و  قرش  مامت  تبسن  دننام  ناربمایپ ، رگید  تّوبن  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تّوبن  تبـسن  رگا  بیترت ، نیدب 
هب هک  هدـش  اطع  وا  هب  يا  هزادـنا  هب  شناد  تمکح و  ياه  هنیجنگ  زا  راچان  هب  تسا ، نینچ  رگا  و  تسا ، صوصخم  نیمزرـس  کـی 

.تسا هدیسرن  هبترم  ماقم و  نآ  هب  يرشب  چیه  هک  هدیسر  شناد  زا  يا  هجرد  هب  نیاربانب  .تسا  هدشن  هدیـشخب  وا  زا  شیپ  سک  چیه 
هملک عماوج  : » دیوگ یم  هک  دیـسر  اج  نآ  ات  تحاصف  رد  (1)و  یحْوَأ »  ام  ِهِْدبَع  یلِإ  یحْوَأَف  : » دیامرف یم  وا  ّقح  رد  لاعتم  يادـخ 

رد یّکم  رجح  نـبا  (3)و  .دـش » اه  تّما  نیرتهب  شتّما  اه و  باـتک  ماـمت  رب  ناـبهگن  دمآرـس و  شباـتک  (2) و  دـش » هداد  نم  هب  اـه 
ءامسألا مدآل  اهنم  بیغلا و  ملاع  نم  مولعلا  تاذ  کل  دیوگ : يریصوب  هتفگ ي  حرش  رد  هّیکملا » حنملا  »

« .تسناد یم  ار  اهنآ  ءامسا  طقف  مدآ  تسوت و  نآ  زا  بیغ  ملاع  مولع  تاذ  »

رب ار  مدآ  لاعتم  دنوادخ  نوچ  تسا ؛ هدوب  وا  زا  لبق  هچ  نآ  زا  یهاگآ  اب  هدش  لیصفت  نیا  دنمزاین  رعش  هدننک ي  مظن  و  دیوگ ...« :
، دوب وا  ربارب  رد  نانآ  شنرُک  ندرک و  هدجـس  نامرف  يارب  یتّلع  مولع  نیا  و  تخومآ ، وا  هب  هک  ییاه  شناد  اب  داد  يرترب  ناگتـشرف 

.دندوتس ار  دوخ  دندرک و  تمذم  ار  وا  دنتسج و  يرترب  ...ُدِسُْفی » ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ   » هتفگ ي اب  دعب 

یهاگ نوچ  تسا ؛ هدشن  لصاح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ام  ربمایپ  يارب  ناشخرد  هاگیاج  نیا  هک  دوش  هتـشادنپ  نینچ  هک  دیاش 
مالـسلا هیلع  مدآ  هک  هدرک  در  نایب  نیا  اب  ار  مّهوت  رادـنپ و  نیا  رعاش )  ) سپ تسین ، لضاف  رد  هک  دوش  یم  ادـیپ  يزیچ  لوضفم  رد 
هب شناد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ام  ربمایپ  ياهدروآ  تسد  دروآ و  تسد  هب  ار  اه  نآ  ءامسا  هب  یهاگآ  اهنت  اه ، شناد  زا 
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ءامسا زا  هک  اریز  .تسا  امسا  دّرجم  نتـسناد  زا  رتالاو  رتالاب و  شناد  هجرد  نیا  هک  تسین  یّکـش  دوب و  شیاهامـسم  قیاقح و  مامت 
رایسب هلصاف ي  هچ  ود  نیا  نایم  تسا و  هلیسو  يرگید  نآ  تسا و  تاّذلاب  دوصقم  یّمـسم  دوش و  یم  هدافتـسا  اهاّمـسم  نییبت  يارب 

.تسا يرود 

مدآ تسا و  تاّذلاب  دوصقم  نامه  دوب و  وا  بلُص  زا  ربمایپ  شنیرفآ  انامه  مالـسلا  هیلع  مدآ  شنیرفآ  زا  فده  هک  نیا  نآ ، دننام  و 
هک ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رون  يارب  ناگتشرف  هک  تسین  نیا  زج  دنا : هتفگ  نارگشهوژپ  یضعب  اج  نیا  زا  تسا و  هلیسو 

« ...دندرک هدجس  دوب ، مدآ  نیبج  رد 

قلخ یف  قلخ و  یف  نییبنلا  قاف  يریصوب : هدورس ي  نیا  حرش  رد  يرهزا  دلاخ  خیش  و 

:. تسا هتفگ 

شناد و رد  دش و  رترب  تشرـس  شنیرفآ و  رد  ناربمایپ  مامت  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  تسا : نینچ  تیب  هس  نیا  ینعم  » 
هب ملقلا » حوللا و  ملع  کمولع  نم  و   » و لسّرلا » مرکا  ای   » ترابع حیـضوت  رد  هک  هنوگ  نامه  دـندشن ، کیدزن  وا  هب  یگدنـشخب  رد 
زا يا  هرطق  ای  ایرد  زا  يا  هعرج  هزادـنا ي  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  شناد  زا  ناربمایپ  مامت  دـمآ و  دـهاوخ  يدوز 

، داد صاصتخا  مَکِح  هب  ار  لکش  دنا و  هداتسیا  اه  تمکح  لکـش  ای  دوخ  ملع  هطقن ي  ياهتنا  رد  یگمه  و  دنتفرگرب ، ناوارف  ناراب 
(1) .دراد » رب  رد  ار  يرتشیب  موهفم  تسا و  طاقن  زا  يا  هعومجم  لکش  اریز 
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: دیوگ لّوا  تیب  حرش  رد  هدربلا » حرش   » رد ماصع  نینچ  مه  و 

تـسا نیا  شیانعم  نوچ  تسا ؛ رت  غیلب  نآ  نوچ  دـشن ؛ کیدزن  وا  هب  نانآ  زا  کی  ره  تسا : هتفگن  دـندشن و  کیدزن  وا  هب  تفگ : »
هنوگچ سپ  دش ، دنناوت  یمن  کیدزن  وا  هب  دنوش  هلباقم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اب  اهنت  دنیآ و  درِگ  نانآ  همه ي  رگا  هک 

رد ییاهنت و  هب  شناد  رد  نانآ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  مرک » یف  : » شا هتفگ  رد  ...دـنیآ و  هسیاـقم  هب  کـی  هب  کـی  رگا  دوب  دـهاوخ 
کیدزن وا  هب  دـنناوت  یمن  عوـمجملا  ثیح  نم  شـشخب  شناد و  رد  هکنیا  هن  دـش ، دـنناوت  یمن  کـیدزن  وا  هـب  ییاـهنت  هـب  شـشخب 

( .تفای نایاپ  هصالخ  روط  هب  « ) .دنوش

هعرج هنوگچ  دنتسه ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  شیپ  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  ییوگب : رگا  : » دیوگ مود  تیب  حرـش  رد  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  دندیسرپ ، تافص  دیحوت و  ملع  رد  یلکشم  لئاسم  وا  زا  نانآ  میوگ : دندنماضاقت »؟ ار  وا  يایرد  زا  يا 

هّللا و یفـص  مدآ  ناـیم  ندروآ  تّـجح  لـیلد و  جارعم ، بـش  رد  وا  ربارب  رد  و  درک ، لـح  ار  ناشتالکـشم  داد و  ناشخـساپ  ملـس  و 
ای .دومن  هّجاـحم  یـسوم  اـب  مدآ  سپ  درک  هّجاـحم  مدآ  اـب  یـسوم  شلوق : رد  هدومرف  هراـشا  نیا  هب  دـش و  ماـجنا  هّللا  میلک  یـسوم 

نیا هب  تسا و  ناربمایپ  رگید  رب  مّدقم  ام  ربمایپ  حور  و  یلفـس ، بلاق  هب  هن  تسا  يولع  حور  ندوب  مّدـقم  هب  شزرا  رابتعا و  ییوگب :
هن ام  ربمایپ  شناد  زا  ناربمایپ  مامت  هک : نیا  ماجنارس  دوب و  ْلگ  بآ و  نایم  مدآ  مدوب و  ربمایپ  نم  تسا : هدومرف  هراشا  نینچ  بلطم 
یم ناتخرد  اه و  يوج  نوچ  نانآ  تسا و  شـشخب  ربا  شناد و  ياـیرد  وا  نوچ  دـندومن ؛ تقفـش  ياـضاقت  هدرب و  هرهب  يرگید  زا 

« .دنشاب

دنماضاقت یمامت  تسا و  رتاناد  ناگتـشرف  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  مامت  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـش  نشور  سپ 
رهـش  » شناد هبترم ي  ماقم و  زا  يا  هشوگ  اه  هبترم  ماـقم و  نیا  دنـشاب و  یم  وا  ناوارف  ناراـب  زا  يا  هرطق  اـی  اـیرد  نآ  زا  يا  هعرج 

سپ .تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شناد »
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  نوچ  تسا و  ملعلا » هنیدـم  باب   » وا نوچ  تسا ؛ رتاناد  نانآ  یماـمت  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
.دیآ نآ  يوس  هب  شرد »  » زا دیاب  سپ  دهاوخ ، ار  رهش » نآ   » یسک ره  هک  دومرف  حیرصت  ملس 

تّیملعا رب  ثیدح  تلالد  هب  نانآ  فارتعا 

زا یهورگ  هک  تسا  هدیـسر  حوضو  روهظ و  زا  يا  هجرد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  ّتیملعا  رب  ملعلا  هنیدم  ثیدح  تلالد 
: میروآ یم  ار  نانآ  زا  یضعب  نانخس  .دنا  هدرک  حیرصت  نآ  هب  ّتنس  لها  نادنمشناد 

: دیوگ لئالّدلا » حیضوت   » رد دمحا  نیّدلا  باهش 

تسا و رَد  ود  ره  يارب  یلع  تسا و  شناد  رهش  تمکح و  هناخ ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نیا  رد  مهدزناپ -  باب  » 
« .تسوا نخس  اه و  هیآ  ماکحا و  لاعتم و  دنوادخ  هب  مدرم  نیرتاناد  دیدرت  کش و  نودب  وا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تفگ هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  زا 

ٌهَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  : » دش لزان  هیآ  نیا  ینک و  ظفح  ات  مزومایب  ار  وت  منک و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وت  هک  داد  منامرف  دـنوادخ  یلع ، يا  »
ناهرب تقیرط و  ناطلـس  درک و  تیاور  ار  نآ  هیلحلا »  » رد میعنوبا  ماـما  ظـفاح  .یتسه  نم  شناد  ظـفاح  اونـش و  شوگ  وت  و  (1) ؛ « 

شظفل و اـب  نسح  نب  هّللادـبع  هب  شدانـسا  اـب  درک  تیاور  قراوشلا »  » رد يدرورهـس  رمع  صفحوـبا  نیّدـلا  باهـش  خیـش  تقیقح 
زا دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـش ، لزاـن  ٌهَیِعاو » ٌنُذُأ  اـهیِعَت  َو   » هیآ هک  یماـگنه  تفگ :

یمن مدرکن و  شومارف  يزیچ  نآ  زا  دـعب  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  .یلع  يا  دـهد  رارق  وت  شوـگ  ار  نآ  هک  مدرک  اـضاقت  دـنوادخ 
رکبوبا نیّدـلا  نیز  خیـش  شناـفرع ، شناد و  رد  شناـفیدر  مه  هناـگی ي  شیوـخ و  ناـمز  ناداتـسا  داتـسا  .منک  شوـمارف  متـسناوت 

مشناد و رهـش  نم  دومرف : ادخ  لوسر  هکنیا  ات  رت  نوزفا  تمکح  شناد و  هب  تفای  صاصتخا  یلع  اذل  تفگ : یفاوخ  یلع  نبدّمحم 
« .دش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : رمع  .تسا و  نآ  رد  یلع 

: تفگ یّلح  هماّلع  هتفگ ي  خساپ  رد  ناهبزور  نبا  و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  کی  چیه  تفگ : هک  هدمآ  ملـسم  حیحـص  لبنح و  نبدمحا  دنـسم  رد  هدزون -  » 
بلاط و یبا  نب  ّیلع  زج  دیسرپب ، نم  زا  تفگ : یمن 
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« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یم تلالد  نوگانوگ  فراعم  اـه و  شناد  رب  شا  یهاـگآ  اهدادـخر و  هراـبرد ي  وا  نهذ  روضح  شناد و  يرایـسب  رب  نیا  : » تفگ
تّما يارب  هکلب  دـشاب ، هفیلخ  ملعا ، هک  تسین  بجاو  اریز  تسین ؛ تماـما  رب  ّصن  رب  یلیلد  اـّما  تسا  مّلـسم  روـما  نیا  ماـمت  دـنک و 

« .میتفگ هک  هنوگ  نامه  دندیزگ ؛ یمنرب  ار  وا  دوبن ، تماما  يارب  حلصا  رکبوبا  رگا  دوب و  دهاوخ  حلصا  نیملسم  ماظن  ظفح 

: تسا نینچ  ملعلا  هنیدم  ثیدح  حرش  رد  يوانم  هتفگ ي  نتم  و 

نایدا ياه  ییالاو  مامت  عماج  رهش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  بابلا » تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلاهنیدم و  انأ  » 
رهـش دراو  تفرگ ، یپ  رد  ار  وا  هار  سک  ره  .دشاب  یم  یلع  شرد  هک  داد  ربخ  سپ  دشاب ، هتـشاد  يرد  دـیاب  راچان  هب  رهـش  تسا و 

« .تسا هتفر  اطخ  هب  ار  تیاده  هار  تفر ، اطخ  هب  ار  نآ  هک  یسک  دش و 

.دنا هداد  یهاوگ  ناشیا  تیملعا  هب  فلاخم  نمشد و  فلاؤم ، قفاوم و  و 

.تسا رتاناد  نم  زا  وا  سرپب ، یلع  زا  تفگ : وا  دیسرپ ، يا  هلأسم  هیواعم  زا  يدرم  هک  دنک  یم  لقن  يذابالک 

.مهاوخ یم  ار  وت  خساپ  تفگ :

یم يراوگرزب  يرترب و  شناد  اب  ار  وا  هتـسویپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يراد  هارکا  يدرم  زا  وت ! رب  ياو  تفگ :
دمآ و وا  دزن  يدرم  .دیسرپ  یم  وا  زا  تشاد  یلکـشم  ره  رمع  دندرک و  یم  فارتعا  وا  يارب  رما  نیا  هب  باحـصا  ناگرزب  دیـشخب و 

: تفگ دیسرپ  یلاؤس 

.نک لاؤس  وا  زا  سپ  تساج  نیا  یلع 

.نینمؤملاریما يا  مونشب  وت  زا  مهاوخ  یم  تفگ :

.درادن اپرب  ار  تیاهاپ  دنوادخ  وش ، دنلب  تفگ :

.درک فذح  ناوید  زا  ار  وا  مان  و 

دزن ار  وا  هک  اج  نآ  ات  .تسین  ناشنایم  رد  یلع  هک  ینامدرم  زا  درب  یم  هانپ  دنوادخ  هب  هک  تسا  هدیسر  وا  زا  حیحص  ییاه  لقن  زا  و 
.دنک تروشم  وا  اب  تالکشم  رد  ات  درپسن  وا  هب  ار  یتیالو  تشادهگن و  دوخ 
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هب هن  تفگ : دوب ؟ یلع  زا  رت  هیقف  یـسک  باحـصا  زا  ایآ  دـش : هتفگ  اطع  هب  دـیوگ : دـنک و  یم  لقن  نامیلـس  نب  کلملادـبع  ظفاح 
.دنگوس دنوادخ 

دنادن ار  نآ  هک  سک  ره  .تسا و  یلع  شناد  هب  رـصحنم  دـنوادخ  باتک  مهف  هک  دـنا  هتـسناد  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  تفگ : یلارح  و 
ندـش هتـشادرب  اب  هک  ینیقی  نآ  دوش  قّقحتم  ات  دراد  یمرب  اه  لد  زا  باـجح  نآ  يارو  زا  دـنوادخ  هک  رد  نآ  زا  تسا  هدـش  هارمگ 

یلع ملعلاهنیدـم و  انأ  یتیاور :  رد  و  همکحلاراد -  اـنأ  تسا « : هدـمآ  نآ  رد  (1)و  .دوب » وا  نخـس  اج  نیا  ات  .دباین  يرییغت  شـشوپ 
ردـقچ هک  هبترم  نیا  تسا  هدنـسب  ار  وـت  دـنوش و  یم  تمکح  دراو  نآ  زا  هک  تسا  يرد  ناـمه  بلاـط  یبا  نـب  ّیلع  ینعی  اـهباب - 
عافترا اـهباب -  یلع  و  شلوق : زا  دارم  هک  درب  ناـمگ  هک  سک  ره  تسا و  هبترمدـنلب  یلاـع و  هزادـنا  هچ  هک  تبقنم  نیا  تسـالاو و 

.دروآ یمن  يزاین  یب  یهبرف و  دوس و  شیارب  هک  هدرب  راک  هب  گنرین  هلیح و  شدساف  فده  يارب  تسا  ّولع  هشیر  زا  هک  تسا 

سأر رد  یلع  هکنیا  زج  داتسرفن  ورف  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » چیه ّلجوّزع  دنوادخ  دنک : یم  لقن  ًاعوفرم  نآرقلا » نامجرت   » زا میعنوبا 
هدیسرپ وا  زا  یلع  هرابرد ي  مدوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  دیوگ : دنک و  یم  لقن  دوعـسم  نبا  .دوب و  نآ  ریما  و 

.مدرم هب  ءزج  کی  دش و  هداد  یلع  هب  شخب  ُهن  سپ  دش ، میسقت  شخب  هد  هب  تمکح  دومرف : سپ  دش ،

دراد ینطاب  رهاظ و  هک  نیا  رگم  تسین  نآ  زا  یفرح  دش و  هداتسرف  ورف  فرح  تفه  رب  نآرق  (: » دومرف هک  تسا  هدروآ   ) وا زا  زین  و 
« .تسا یلع  دزن  نآ  نطاب  رهاظ و  شناد  اّما  و 

« .تسا ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ناناملسم و  رورس  یلع  (: » دومرف هک   ) دنک یم  لقن  زین  و 

برع رورس  یلع  متسه و  مدآ  نادنزرف  رورس  نم  (: » دومرف هک   ) تسا هدروآ  زین 
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« .تسا

« .تسا تیاده  مچرپ  یلع  (: » دومرف هک   ) تسا هدروآ  زین  و 

نیا يوش و  اونـش  ات  مزومایب  ار  وت  منک و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وت  هک  داد  منامرف  دـنوادخ  یلع ! يا  (: » دومرف هک   ) دـنک یم  لقن  زین  و 
«(1) ٌهَیِعاو »  ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  : » دش هداتسرف  ورف  نم  رب  هیآ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدرک  یم  وگو  تفگ  هراب  نیا  رد  مه  اب  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  زین  و 
.درکن راذگاو  نینچ  يرگید  هب  زگره  هک  دومرف  راذگاو  یلع  هب  ار  دهع  نامیپ و  داتفه 

: دیوگ هّیکملا » حنملا   » رد یّکم  رجح  نبا  (2)و  .دیآ » یمن  شرامش  هب  باب  نیا  رد  رابخا  و 

هدومرف نیا  دنتـسه ، ناوتان  شنایب  رد  اه  ترابع  هک  هدرک  یلع  ّصتخم  یـشناد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دراد  تلالد  هچ  نآ  زا  هیبنت : »
: شا هدومرف  .تسین و  نآ  رد  یعازن  چیه  هک  تسا  یحیحـص  ثیدح  نآ  و  ٌّیلع » مکاضقأ  : » تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شا 

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  یتیاور  رد  متمکح و  هناخ ي  نم  »

عامجا هب  قح  ماما  هکنیا  اب  یلع ، رب  وا  شروش  گنج و  مشـش  : » دـیوگ هیواعم  زا  عافد  رد  ناـنجلاریهطت »  » رد رجح  نبا  نینچ  مه  و 
ار نآ  هک  یـسک  فالخ  رب  شیاه  لـقن  يرایـسب  رثا  رد  نسح  ثیدـح  صن  هب  دوب  رتاـناد  رتلداـع و  لـضفا و  و  دـقع ، لـح و  لـها 

« ...اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » هتسناد نسح  قلطم  روط  هب  ای  تسا و  حیحص  هدرک  نامگ  هک  یسک  هتشادنپ و  یگتخاس 

تّیلضفا يارب  تّیملعا  مازلتسا  اّما  و 

تبترم نیرت  یلاع  اـه و  تبقنم  نیرتـالاب  اـه و  تلیـضف  نیرتفیرـش  شناد  نوچ  تسا ؛ نادـنمدرخ  نادنمـشناد و  ناـیم  قفاوت  دروم 
رب شناد  رد  هک  یسک  .تساه و 
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...دراد رارق  مدرم  هب  تبسن  هجرد  نیرتالاب  رد  فرشا و  لضفا و  ماقم  رد  دشاب ، هتشاد  یشیپ  مدرم 

حیـضوت و يارب  میروایب ؛ ار  گرزب  نادنمـشناد  زا  یـضعب  ياه  ترابع  هک  تسا  بساـنم  ینعم ، نیا  توبث  يرادـیاپ و  مغر  یلع  و 
: بلطم رتشیب  ندش  نشور 

رمع زا  لضفم ، نبرشب  زا  دّدسم ، زا  دشار ، نبرصن  نب  لیعامسا  درک  ثیدح  ار  ام  جنپ  یس و  دصکی و  لصا  : » دیوگ يذمرت  میکح 
: تفگ هک  هدقع  هدنب ي 

دـش و دراو  ام  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  هّللادـبع  نبرباـج  زا  ناوفـص  نب  بّویأ  مدـینش 
هنوگچ شدزن  دنوادخ  تلزنم  هک  درگنب  سپ  دـنادب ، دـنوادخ  دزن  ار  دوخ  هاگیاج  هک  دراد  یم  تسود  سک  ره  مدرم ! يا  دومرف :

ار دنوادخ  .تسا و  هداد  رارق  هاگیاج  نآ  رد  ار  دـنوادخ  هدـنب  هک  دـهد  یم  رارق  ییاج  رد  دوخ  هب  تبـسن  ار  هدـنب  دـنوادخ  تسا ؟
هاگآ دیـشاب ، دـنوادخ  رکذ  رد  بش  زور و  سپ  .دنتـسیا  یم  نآ  رب  هدـش  دراو  رکذ  سلاـجم  رد  هک  تسا  ناگتـشرف  زا  ینایرکـشل 

: دومرف تساجک ؟ تشهب  ياه  غاب  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : .دینارذگب  شوخ  تشهب  ياه  غاب  رد  دیشاب 

.دینک يروآدای  نتشیوخ  هب  ار  وا  دیشاب و  دنوادخ  رکذ  رد  ماش  حبص و  سپ  رکذ  ياه  سلجم 

: تسا تافص  نیا  هزادنا  هب  وا و  بلق  رد  اهنت  هدنب ، دزن  دنوادخ  هاگیاج  سپ 

ماـگنه لـجو  و  وا ، باـقع  زا  سرت  وا ، زا  تیـشخ  وا و  زا  مرــش  وا و  مـیظعت  تشادـگرزب و  وا و  زا  سرت  وا و  هـب  شناد  تـفرعم و 
شوخ و  شماـکحا ، ربارب  رد  فـّقوت  شریبدـت و  شور  شتّنم و  شریذـپ  و  وا ، یهن  رما و  يارب  تمرح  نتـشادهگن  و  شندرکداـی ،

هب وا و  دای  اـب  هارمه  و  شیاـهراک ، ریبدـت  رد  تبقارم  ّتقد و  بلق و  حور و  ندـب و  اـب  وا  ربارب  رد  میلـست  اـه و  نآ  زا  سفن  ندـمآ 
وا هب  هچ  نآ  مامت  رد  نظ  نسُح  وا و  ياه  ّتیشم  رطاخ  هب  هتساوخ  كرت  شناسحا ، اه و  تمعن  نیگنـس  ياهراب  ربارب  رد  نتـساخاپ 

.تسا هدومرف  اطع 

نیا زا  نانآ  يریگ  هرهب  هزادـنا و  هب  ناشراگدرورپ  دزن  ناـنآ  هاـگیاج  سپ  دـنیوج ، یم  يرترب  رگید  کـی  رب  مدرم  هنیمز  نیا  رد  و 
هب اه  نآ  نیرتاناد  اه ، نآ  نیرت  تفرعم  اب  سپ  تسا ، هتشاد  یمارگ  شیوخ  تفرعم  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  تسا و  روما 
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رتـالاب و تلزنم  وا  دزن  ءایـشا  نیا  زا  اـه  نآ  نیرتدـنم  هرهب  و  دراد ، ءایـشا  نیا  زا  ار  هرهب  نیرتـشیب  وا ، هب  اـه  نآ  نیرتاـناد  و  تسوا ،
دـیآ و یم  نییاپ  شا  هجرد  هدـش و  هتـساک  وا  هرهب ي  روما  نیا  یتساـک  نازیم  هب  دراد و  يرت  کـیدزن  یگتـسویپ  رترب و  يا  هجرد 

رایتخا رد  ار  وا  شسفن  دوش و  یم  رامیب  شنامیا  رت و  فیعض  وا  هب  شتفرعم  دوش و  یم  رت  مک  وا  هب  ششناد  رترود و  وا  یگتـسویپ 
: تسا هدومرف  تسا  كرابم  شمان  هک  دنوادخ  .دریگ  یم 

(1) ًارُوبَز » َدُواد  اْنیَتآ  ٍضَْعب َو  یلَع  َنیِِّیبَّنلا  َضَْعب  اْنلَّضَف  ْدََقل  «َو 

ّتلمرگیدو نایحیـسمو  ناـیدوهیور  نیازا  ؛ لاـمعا هب  هن  تسا  هداد  يرترب  وا  هب  شناد  شدوخ و  هب  تفرعم  اـبار  قـلخ  دـنوادخ  سپ 
دوش یم  هزیکاپ  تفرعم  ببس  هب  لامعا  سپ.دندش  هدنکارپ  يرابغ  نوچ  اج  نیارد  اما  ، دنتسناد یم  ار  تعیرـش  ياهراک  هکنآ  اب  ، اه

هدشاطعوا هب  شنادزا  يا  هرهب  ، دش هداد  يرتربوا  هب  تفرعم  اب  هک  یـسکره  سپ.دبای  یم  تراهط  نادباه  ندـبو  ددرگ  یم  لوبقمو 
رد یلازغ  (2)و  .تسا » دوـجوم  وا  دزن  میدرک  فـصو  هک  ییاـهزیچ  تفاـی  يرترب  ادـخ  هب  تفرعم  شناد و  هب  هـک  یـسک  .تـسا و 

نایعا و اب  داوم  زا  شدّرجم  ياه  تروص  ءایـشا و  قیاقح  هّنئمطم ، هقطاـن ي  سفن  رّوصت  ملع ، هک  نادـب  : » دـیوگ هینّدـللا » هلاـسّرلا  »
تسا و رّوصتم  كِردـُم  ِطیحم  دنمـشناد ، سپ  .دـشاب  بّکرم  هچ  درفم و  هچ  .تسا  ناـشتاذ  اـهرهوج و  اـه و  ّتیمک  اـه و  ّتیفیک 
هبتر ي شموـلعم و  تفارـش  هزادـنا ي  هـب  شناد ، تفارـش  ددـنب و  یم  شقن  سفن  رد  شملع  هـک  تـسا  ءیـش  تاذ  ناـمه  موـلعم 

.تسا شناد  نآ  هبتر ي  هزادنا ي  هب  دنمشناد 

یم هناگی  قح  عدبم  عناص  لاعتم ، دنوادخ  نامه  اه ، نآ  نیرت  لیلج  نیرتفیرش و  نیرتالاو و  تامولعم و  نیرترب  هک  تسین  یّکش  و 
، يرورـض شناد  نیا  يریگارف  تساه و  نآ  نیرت  لماک  نیرت و  لیلج  اه و  شناد  نیرترب  تسا  دیحوت  ملع  هک  شملع  سپ  .دـشاب 

ناملـسم ره  رب  ییوج  شناد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  عرـش  بحاص  هک  هنوگ  نامه  .تسا  بجاو  نادـنمدرخ  یمامت  رب 
يارب رفس  هب  تسا و  بجاو 
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« .دشاب نیچ  رد  هچرگا  دیبلطب  ار  شناد  : » تسا هدومرف  هداد و  نامرف  یبلط  شناد 

هدومرف رکذ  بتارم  نیرترب  رد  هژیو  يدای  اب  ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ  ببـس  نیمه  هب  .تسا  نادنمـشناد  نیرترب  شناد  نیا  هب  ِملاع  و 
: تسا

(1) ِْملِْعلا »  اُولوُأ  ُهَِکئالَْملا َو  َوُه َو  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهّللا  َدِهَش  »

نیا .دنشاب و  یم  ناربمایپ  ناثراو  هک  دنتسه  ینادنمشناد  نانآ  زا  دعب  دنتـسه و  ناربمایپ  قالطا ، هب  هن  هتبلا  دیحوت ، نادنمـشناد  سپ 
ياـه همّدـقم  اـب  زج  هکلب  دـنک ؛ یمن  یفن  ار  اـه  شناد  رگید  تسا  لـماک  شدوـخ  يدوـخ  هب  فیرـش و  شتاذ  رد  دـنچ  ره  شناد 
مامت كالفا و  اه و  نامـسآ  شناد  دننام  یفلتخم ، ياه  شناد  زا  زج  دنبای  یمن  ناماس  اه  همّدقم  نآ  .دیآ و  یمن  تسد  هب  يرایـسب 

یم رکذ  شیاه  هتـشر  اب  شدوخ  ياج  رد  ار  اه  نآ  هک  دوش  یم  هدییاز  رگید  ياه  شناد  دـیحوت  ملع  زا  تاعونـصم و  ياه  شناد 
« .مینک

لقع لقن و  زا  ار  نآ  دـهاوش  مّلعت و  میلعت و  ملع و  تلیـضف  نیّدـلا ،» مولع  ءایحا   » باتک رد  ملعلا »  » باتک زا  لّوا  باـب  رد  یلازغ  و 
: دیوگ یم  شریسفت  رد  يزار  رخف  .تسا (2)و  هدرک  ثحب  شا  هرابرد  لیصفت  هب  هدروآ و 

تمکح ار  ملع  لاعتم  دـنوادخ  لّوا : دراد : یهوجو  باتک ، اّما  دراد ، تلالد  ملع  تلیـضف  رب  لوقعم  ّتنـس و  باـتک و  هک  نادـب  «و 
« .دراد ملع  ماقم  نأش و  یگرزب  رب  ملع  تلالد  نیا  تشاد و  گرزب  ار  تمکح  رما  سپس  دیمان و 

: شا هدومرف  مود :

(3) ِباْبلَْألا »  اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  »

: وا هدومرف ي  موس :

(4) ْمُْکنِم »  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  »
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نآ سکعرب  تسا و  نادنمشناد  تعاطا  ناهاشداپ  رب  نوچ  دنشاب ؛ یم  نادنمـشناد  اه  لوق  نیرت  حیحـص  رد  رمألا » یلوأ   » زا دارم  و 
.تسین

: تسا هدومرف  رکذ  هبترم  نیمود  رد  شباتک  ياج  ود  رد  ار  دنمشناد  لاعتم  دنوادخ  رگنب ، هبترم  نیا  هب  سپس 

(1) ِطْسِْقلِاب » ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  ُهَِکئالَْملا َو  َوُه َو  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهّللا  َدِهَش  »

: دومرف و 

(2) ْمُْکنِم »  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  »

: دومرف داد و  رارق  هبترم  نیلّوا  رد  ار  نانآ  هیآ  ود  رد  دوزفا و  نانآ  مارکا  رب  لاعتم  ناحبس و  دنوادخ  سپس  و 

(3) ِْملِْعلا »  ِیف  َنوُخِساّرلا  ُهّللا َو  َّالِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  «َو 

: تسا هدومرف  و 

(4) ِباتِْکلا »  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب َو  ًادیِهَش  ِهّللِاب  یفَک  ُْلق  »

: مراهچ

(5) ٍتاجَرَد »  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  ِعَفْرَی  »

: تسا هدومرف  رکذ  هورگ  راهچ  يارب  ار  اه  هجرد  لاعتم  دنوادخ  هک  نادب  و 

 « ْمِهِّبَر َْدنِع  ٌتاجَرَد  ْمَُهل  ْمُُهبُوُلق ...  ْتَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  : » شا هدومرف  اب  ردـب  لها  زا  نانمؤم  يارب  اه  نآ  نیلّوا 
(6)

ِتاِحلاّصلا َلِمَع  ْدَـق  ًانِمُْؤم  ِِهتْأَی  ْنَم  َو  : » ناراکوکین يارب  موس : (7) َنیِدِعاْقلا »  یَلَع  َنیِدِـهاجُْملا  ُهّللا  َلَّضَف  َو  : » نادـهاجم يارب  مود :
(8) یلُْعلا »  ُتاجَرَّدلا  ُمَُهل  َِکئلوُأَف 
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(1) ٍتاجَرَد »  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  : » نادنمشناد يارب  مراهچ :

میظع و يرجا  نیدـعاق  رب  ار  نادـهاجم  .تسا و  هدیـشخب  يرترب  نانمؤم  رگید  زا  ییاه  هجرد  هب  ار  ردـب  لها  لاـعتم  دـنوادخ  سپ 
هب اـه  هورگ  ماـمت  رب  ار  نادنمـشناد  سپـس  هداد  يرترب  ییاـه  هجرد  ناـنیا  رب  ار  ناراـکوکین  و  هدوـمرف ، اـطع  دوـخ  زا  ییاـه  هجرد 

.تسا هداد  يرترب  یتاجرد 

.ناگمه رب  نادنمشناد  يرترب  دش  بجاو  سپ 

فیـصوت تبقنم  جـنپ  هب  شباتک  رد  ار  نادنمـشناد  لاعتم  دـنوادخ  (2) و  ُءامَلُْعلا » ِهِداـبِع  ْنِم  َهّللا  یَـشْخَی  اـمَّنِإ  : » شا هدومرف  مجنپ :
: تسا هدومرف 

(3) اّنَمآ » َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساّرلا  َو  : » نامیا لّوا :

(4) ِْملِْعلا »  اُولوُأ  َو  : » شا هدومرف  ات  ُهّللا »  َدِهَش   » تداهش دیحوت و  مود :

(5) َنوُْکبَی »  ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی   » هیرگ موس :

(6) ِِهْلبَق »  ْنِم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » عوشخ مراهچ : و 

(7) ُءامَلُْعلا » ِهِدابِع  ْنِم  َهّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  : » ّتیشخ مجنپ : و 

شناد زا  رتفیرش  يزیچ  رگا  ملع : تلیـضف  رد  موس  ثحب  : » دیوگ شریـسفت  رد  يروباشین  (8)و  ...دراد » هجو  دـنچ  سپ  رابخا  اّما  و 
باتک و دراد ، تلالد  نآ  يرترب  رب  هچ  نآ  دومرف و  یم  نایامن  نآ  هلیـسو ي  هب  ار  مدآ  يرترب  لاـعتم  دـنوادخ  دوب ، یم  ناـکما  رد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  ییاه  ثیدح  سپـس  تسا ، هدروآ  هدرک ، رکذ  يزار  هک  ار  ییاه  هیآ  سپ  « .تسا لوقعم  ّتنس و 

.تسا (9) هدرک  لقن  نادنمشناد  شناد و  يرترب  رد  ملس 
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هک ییاه  لیلد  ندروآ  هرابرد ي   » نخـس هب  تسا  هداد  صاـصتخا  ار  نیدـقعلا » رهاوج   » باـتک زا  لّوا  باـب  يدوهمـس  نینچ  مه  و 
.نانآ زا  یضعب  رازآ  ناشمـشخ و  زا  يرود  ناشمارتحا و  تشادگرزب و  ندوب  بجاو  و  دراد ، نادنمـشناد  شناد و  يرترب  رب  تلالد 

يروظنم هب  دنراد  تقفاوم  تقباطم و  مه  اب  یلقن  یلقع و  ياه  لیلد  تسا و  هدیسر  رتاوت  هب  حیحـص  رابخا  اه و  هیآ  هنیمز  نیا  رد  و 
« ...میدرک هیکت  نآ  هب  باب  نیا  رد  میدرک و  هراشا  نآ  هب  هک 

نوچ : » تسا هدروآ  ینایب  زا  دـعب  نانآ ، نایم  يرترب  ایلوا و  ياه  ماـقم  هراـبرد ي  نخـس  رد  ملـسم » حرـش   » رد یلعلادـبع  يولوم  و 
« .تسین انتعا  لباق  نآ  زا  ریغ  يزیچ  هب  يرترب  تسین و  شناد  هب  زج  يرترب 

مالسلا هیلع  مدآ  ندش  هفیلخ  ناتساد 

: دیامرف یم  شزیزع  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ 

َكِدْمَِحب َو ُحِّبَُسن  ُنَْحن  َءامِّدلا َو  ُکِفْـسَی  اهِیف َو  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  اُولاق َأ  ًهَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  «َو 
ُْمْتنُک ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِهَِکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَـضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  َنوُمَْلعَت *  ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَُقن 
َلاق ْمِِهئامْسَِأب  ْمُهَأَْبنَأ  اّمَلَف  ْمِِهئامْسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  َلاق  ُمیِکَْحلا *  ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع  ام  ّالِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  اُولاق  َنِیقِداص * 

: دیوگ يزار  (1) َنوُُمتْکَت »  ُْمْتنُک  ام  َنوُْدُبت َو  ام  ُمَلْعَأ  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ 

هجو لاعتم  دنوادخ  دندرک و  لاؤس  نیمز  رد  نانآ  ناکسا  شا و  هّیرذ  مدآ و  شنیرفآ  تمکح  هجو  زا  ناگتشرف  هک  یماگنه  نادب  »
دیازفیب نانآ  يارب  ینایب  تساوخ  دنوادخ  َنوُمَْلعَت »  ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  : » شا هدومرف  اب  داد  ربخ  لامجا  روط  هب  ار  نآ  تمکح 
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.دومرف نایب  دوبن ، مولعم  نانآ  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مدآ  يرترب  زا  هچ  نآ  سپ  .دـهد  لیـصفت  ناشیا  رب  ار  لـمجم  نآ  و 
رب شناد ، رد  نانآ  یتساک  وا و  يرترب  لامک  ات  دومرف ، هضرع  ناگتـشرف  هب  سپـس  تخومآ  مدآ  هب  ار  امـسا  ماـمت  هک  بیترت  نیدـب 
رب تلالد  هیآ  نیا  مشـش : هلأسم ي  : » دیوگ (1)و  .دوش » دّکؤم  یلیصفت  باوج  نیا  اب  یلامجا  خساپ  نآ  سپـس  دوش  راکـشآ  ناشیا 

ندرکرهاـظ اـب  زج  دومرفن  راکـشآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  شنیرفآ  رد  ار  شیوـخ  تمکح  لاـمک  ناحبـس  دـنوادخ  دراد ، شناد  يرترب 
راـهظا شناد  هب  هن  ءیـش  نآ  هب  ار  وا  لـضف  هـک  دـش  یم  بـجاو  دوـب ، یم  شناد  زا  فرـشا  يزیچ  ناـکما ، رد  رگا  سپ  وا ، شناد 

: دومرف ناحبس  دنوادخ  هک  یماگنه  نک ، هّجوت  رما  زاغآ  هب  سپس  : » دیوگ (2)و  .دیامرف »

ام ُمَلْعَأ  یِّنِإ  : » دومرف ناحبـس  دنوادخ  اهِیف » ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ   » دنتفگ ناگتـشرف  هک  یماگنه  و  ًهَفِیلَخ »  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  »
ییاونـش و هدارا و  تردق و  زا  لالج  ياه  تفـص  رگید  متـسه و  اناد  نم  هک  نیا  هب  دومرف  ناشخـساپ  ناحبـس  دنوادخ  َنوُمَْلعَت »  ال 

شناد تفـص  هکلب  دومرفن ؛ ناشندش  تکاس  يارب  نانآ و  خساپ  رد  ار  تهج  ناکم و  زا  يزاین  یب  ندوب و  میدق  بوجو و  ییانیب و 
تفـص اّما  دنتـسه ؛ تفارـش  تیاهن  رد  لامک  لامج و  ياه  تفـص  مامت  دنچ  ره  هکنیا  رب  دراد  تلالد  نیا  داد و  رارق  نانآ  خساپ  ار 

.تسا تافص  رگید  زا  رت  تفارش  اب  شناد 

.تسا نآ  ریغ  زا  فرشا  شناد  هک  دراد  تلالد  زین  نیا  دومرف و  راکشآ  شناد  هب  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  يرترب  ناحبس  دنوادخ  سپس 

تلالد نیا  داد و  رارق  نییاپ  ملاع  رد  نیشناج  ناگتشرف و  دوجسم  ار  وا  دومرف ، راکشآ  ار  وا  شناد  ناحبس  دنوادخ  هک  یتقو  سپس 
.تفای شناد  هب  اهنتار  تبقنم  نآ  قاقحتسا  مالسلا  هیلع  مدآ  هک  دراد 

اب هار  مه  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یتقو  رد  نآ  هب  راختفا  هک  یلاح  رد  دندرک ؛ راختفا  دـنوادخ  سیدـقت  حـیبست و  هب  ناگتـشرف  سپس 
شناد نودب  رگا  نوچ  دشاب ؛ شناد 
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َنِم ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدـلا  ِیف  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  هبترم  نیرت  نییاپ  قافن  دوب و  دـهاوخ  قافن  دوش ، لصاح 
« .دش راختفا  بجوم  ملع  تکرب  هب  اهنت  اه ، نآ  سیدقت  حیبست و  هک  دش  تباث  سپ  .تسا  دنسپان  دیلقت  دوب و  دهاوخ  دیلقت  ای  ِراّنلا »

: دیوگ َمَدِآل »...  اوُدُجْسا  ِهَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو   » ریسفت رد  (1)و 

.تسا رشب  همه ي  يارب  یناگمه  ياه  تمعن  زا  تمعن  نیمراهچ  نیا  هک  نادب  »

مود درک ، صوصخم  تفالخ  هب  ار  مدآ  تسخن  نوچ  داد ؛ رارق  ناگتشرف  دوجـسم  ار  نامردپ  لاعتم  ناحبـس و  دنوادخ  هکنیا  نآ  و 
ناوتان شناد  زا  هجرد  نآ  هب  ندیسر  زا  ناگتشرف  هک  نآ  ات  دیسر  غولب  هب  اه  شناد  رد  سپس  داد ، صیـصخت  رایـسب  شناد  هب  ار  وا 

« نآرقلا بئارغ   » ریسفت رد  يروباشین  هنوگ ، نیمه  هب  (2)و  .تسا » هتفرگ  رارق  ناگتشرف  دوجـسم  وا  هک  درک  رکذ  هاگ  نآ  و  دندش ،
نایباه هیآ  نیا  ریسفت  رد  روهشم  نیرّسفم  زا  ینارگید  و  « 48 1  / رینملا جارسلا   » رد ینیبرش  بیطخ  و  ( 140  ) شریسفت رد  يواضیب  و 

.دنا هدرک 

مالسلا امهیلع  مدآ  ترضح  یلع و  ترضح  نایم  تهباشم 

رد مالـسلا  امهیلع  مدآ  ترـضح  نینمؤملاریما و  ترـضح  نایم  تهباـشم  تاـبثا  رد  یمـصاع -  هک  تسا  نیا  ماـقم ، نیا  فئاـطل  زا 
رورس نینچ  مه  تساه ، تلـصخ  نیرتهب  هک  تفای  يرترب  شناد  هب  ناگتـشرف  مامت  رب  مدآ  هک  هنوگ  نامه  هتفگ : تمکح ، شناد و 

.نیشیپ يافلخ  زج  هب  تفای  يرترب  تمکح  شناد و  هب  تّما  مامت  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ام 

ییانثتسا هاگآدوخان  اُهبُاب » ٌیلع  ملِْعلا َو  ُهنیدم  انأ   » و ًهَمْکِح » ًاملع َو  َْتِئُلم  یلع  ای   » ياه ثیدح  هب  بلطم  نیا  رب  شلالدتسا  اب  وا  اّما 
زج ناگدیرفآ ، همه  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ّتیلضفا  رب  ار  قح  لها  لالدتـسا  هدرک و  لطاب  دوب ، هدش  لئاق  هناگ  هس  يافلخ  يارب  هک  ار 

« اُهباب ٌیلَع  ملِْعلا و  ٌهنیدم  انأ   » ثیدح اب  ّتیملعا  هار  زا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ ، ونص  ردارب و 
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.تسا هدومن  دییأت 

َمَدآ َمَّلَع  َو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مدآ  هرابرد ي  لاعتم  دنوادخ  تمکح ؛ شناد و  اّما  و  «: » یتفلا نیز   » رد وا  نخـس  ّصن  تسا  نیا  و 
یم ماجنا  هداد و  ناشنامرف  دـنوادخ  هچ  نآ  زا  دـننک  یمن  یچیپرـس  هک  تفای  يرترب  یناگدـنب  رب  شناد  اب  مدآ  سپ  اهَّلُک » َءامْـسَْألا 

لـهج و شناد ، هکروطناـمه  سپ  .دـننک  هدجـس  وا  رب  ناـنآ  هک  دـش  هتـسیاش  تهج  نیا  زا  دـنوش و  یم  هداد  ناـمرف  هـچره  دـنهد 
اب هک  یـسک  تلاح  تسا  هنوگ  نیمه  دوش و  یمن  لوضفم  تفای ، يرترب  شناد  اب  هک  مدآ  هنوگ  نیمه  دوش ، یمن  لـهاج  دنمـشناد 

تدابع هجرد ي  زا  اسب  هچ  دـباع  نوچ  ددرگ ؛ لوضفم  هک  اسب  هچ  هتفای ، يرترب  تدابع  اب  هک  یـسک  اّما  تسا و  هتفای  يرترب  شناد 
اذل دتفا و  یم  ورف  وا  يرترب  تلیـضف و  سپ  دنک ، یتسـس  تلفغ  يور  زا  نآ  رد  ای  دنک ، يرود  نآ  زا  كرت و  ار  نآ  رگا  دتفا ؛ ورف 
یمن یـسک  رادید  هب  وا  دنور و  دنمـشناد  رادید  هب  دیآ و  یمن  دیدپ  يرترب  وا  رب  دیآ و  تسد  هب  يرترب  شناد  اب  تسا : هدـش  هتفگ 

رب اذل  .دـباع و  تدابع و  هب  وا  فیـصوت  ندوب  تسردان  و  ملاع ، ملع و  هب  ناحبـس  دـنوادخ  فیـصوت  تسا  بجاو  ور  نیا  زا  دور و 
اب ار  شیاشخب  سپ  ًامیِظَع » َْکیَلَع  ِهّللا  ُلْضَف  َناک  ُمَْلعَت َو  ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو  : » شا هدومرف  هب  دراذـگ  ّتنم  مالـسلا  هیلع  شربماـیپ 

اهروشک و زا  يادج  تشاد و  یمارگ  اه  نآ  هب  ار  وا  هک  یقالخا  ياه و  تلصخ  رگید  زا  يادج  تشاد ، گرزب  رایـسب  وا  رب  شناد 
.دوشگ وا  رب  هک  یقافآ 

؛ تفای يرترب  نیشیپ  يافلخ  زج  هب  تّما  همه ي  زا  ود  نیا  هب  دش و  هداد  يرترب  تمکح  شناد و  هب  مالـسلا  هیلع  یـضترم  نینچ  مه 
یـضترم زا  ثیدـح  رد  و  ًهمکِح » ًاملع و  تئلم  یلع  ای  : » دومرف هک  اج  نآ  درک  فیـصوت  ود  نیا  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  اذـل  و 

نب هّللادبع  متفر ، ناشیا  دزن  دوز  حبص  دوب ، هملس  ّما  هناخ ي  رد  یبش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع 
تسار و تمس  رد  یلع  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  دجسم  يوس  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب ، هداتـسیا  هناخ  رد  رب  ساّبع 

.دندوب ناشیا  پچ  تمس  رد  ساّبع  نبا 

.دـینادرگ وکین  ار  متقلخ  دـیرفآ و  ارم  هکنیا  تفگ : تسیچ ؟ وت  رب  دـنوادخ  تمعن  نیتـسخن  یلع ! يا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  ربماـیپ 
ار دنوادخ  ياه  تمعن  هچ  نانچ  و  متفگ : زیچ ؟ هچ  سپس  دومرف : .دناسانـش  نم  هب  ار  شدوخ  هکنیا  متفگ : زیچ ؟ هچ  سپـس  دومرف :

دیرامشب
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یلع ای  : » دومرف هدز  ما  هناش  رب  ار  ناشتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  تفگ : .دیروآرد  هرامـش  هب  ار  اه  نآ  دیناوت  یمن 
: اه تیاور  یـضعب  رد  و  اُهباب » ٌّیلع  ُملِْعلا َو  ُهنیدـم  انأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ور  نیا  زا  و  ًهمکح » ًاملع و  تئلم 

« اُهباب ٌّیلع  همکحلاراد و  انأ  »

تمصع رب  نآ  تلالد  - 2

ناشیا لصفالب  تفالخ  رد  یکش  بیترت  نیدب  دنک و  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامیاقآ  تمـصع  رب  تلالد  ملعلا  هنیدم  ثیدح 
...تسین ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب 

.دنتشادرب هدرپ  ّتنس  لها  نارگشهوژپ  تمصع ، رب  نآ  تلالد  زا  اّما  و 

زا لاوحا ، راثآ و  رهاوظ  هب  ادابم  : دیوگ وا  زا  ینخس  زا  دعب  رجح » نبا  تاهبش  عفد  یف  رظنلا  ءالج   » رد يدرُک  نامیلـس  نب  لیعامـسا 
نآ ریغ  نتفرگ و  تسد  رد  اصع  هدش و  يزود  هّکت  ياه  سابل  ندیـشوپ  دننام  یتسدیهت  رگنایامن  ياه  سابل  ندیـشوپ  ندـمآ و  رد 

یهاگ هکلب  درادـن ؛ رب  رد  دـنوادخ  تفرعم  زا  يزیچ  دوش و  فوصوم  اه  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  درادـن  يدوس  نوچ  يروخ ؛ بیرف 
سب و دـنیب و  یم  شیوخ  دزن  اهنت  ار  رما  تقیقح  هک  اج  نآ  زا  دـنک ؛ داـقتنا  دـیتاسا  رب  ینیبدوخ  اـب  اـه  نآ  هب  فصّتم  تسا  نکمم 

دنناد یمن  هدومن ، رورغم  ار  نانآ  بکرم  لهج  نوچ  دندیـسر ؛ تکاله  هب  تریح  ياه  يداو  رد  هاگدید  نیا  اب  نامدرم  زا  يرایـسب 
ضارتعا سپ  نانآ ، ریغ  ینالقـسع و  رجح  نبا  ینازاتفت و  دعـس  يرقملا و  نبا  هّیمیت و  نبا  دننام  دـنناد ، یمن  هک  دـنناد  یمن  دوخ  و 

.دنناد یم  يرگید  هن  دوخ ، هب  رصحنم  ار  قح  هار  هک  دراد  تلالد  نیشیپ ، ناگدرم  هب  ناشنیرصاعم و  رب  نانآ 

یــضعب زا  هـک  تـسا  هدروآ  شنیوـن  ياـهاوتف  رد  یمتیه  رجح  نـبا  هـیقف  هـچ  نآ  هـلمج : زا  تـسا  هدوزفا  ییاــهزیچ  هـّیمیت  نـبا  و 
ياراد رمع  اـم  دّیـس  دوـب : -  هیحلاـص  رد  لـبج  دجـسم  ربـنم  رب  هک  یلاـح  رد  دـیوگ -  یم  هک  تـسا  هدینـش  شنارود  ناراوـگرزب 
باوص وت  يارب  اجک  زا  متسناد  یم  شاک  يا  درک !! اطخ  دروم  دصیس  زا  رتشیب  رد  یلع  نامیاقآ  یتاهابتشا و  هچ  تسا و  یتاهابتشا 

رد ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینخـس  يا  هدینـشن  رگم  دنـشاب ؟ هدرک  اطخ  یلع  رمع و  وت  نامگ  هب  رگا  دوش  یم  لصاح 
رهش نم  یلع : نامیاقآ  ّقح 
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»...؟ تسا نآ  رد  یلع  مشناد و 

ثیدح نیا  تلالد  رگنایب  دناعم ، بّصعتم  نآ  رب  ّدر  رد  ملعلا  هنیدم  ثیدح  هب  شلالدتـسا  وا و  ترابع  رهاظ  دـینیب  یم  هکنانچ  سپ 
...دشاب یم  مالسلا  هیلع  ماما  تمصع  رب  فیرش 

سپ ریدقلا  حتف  رد  مامه  نبا  خیش  هضافا : : » تسا نینچ  قداصلا » حبـصلا   » رد يراصنا  يولاهـس  نیّدلا  ماظن  يولوم  هتفگ ي  ّصن  و 
توبث هدرک و  تابثا  عوفرم  ياه  ثیدـح  هب  هباحـص  زا  يدادـعت  زا  ار  وا  نتخورف  ندوبن  زیاـج  راد و  هچب  زینک  ندرک  دازآ  هکنآ  زا 
تـسا يزیچ  عامجا ، نآ  ندوب  تباث  رب  دـنک  یم  تلالد  هچ  نآ  زا  تسا : هتفگ  هدرک  يریگ  هجیتن  شورف  ندوب  لـطاب  رب  ار  عاـمجا 

: تفگ یم  یلع  مدینش  تفگ : هک  یناملس  هدیبع  زا  نیریـس ، نبا  زا  بّویا ، زا  رّمعم ، داد  ربخ  ار  ام  تسا ؛ هداد  دانـسا  قاّزرلادبع  هک 
هتخورف هک  مدـش  نیا  هب  لـئاق  نآ  زا  دـعب  سپـس  دـنوشن ، هتخورف  زگره  هک  دوب  نیا  راد  هچب  نازینک  دروم  رد  رمع  يأر  نم و  يأر 

یلع .يا  هداد  ییاـهنت  هب  هک  يرظن  زا  مراد  تسود  رتشیب  دوب ، ناـسکی  رمع  يأر  اـب  هک  ار  وت  نیـشیپ  يأر  متفگ : وا  هب  سپ  .دـنوش 
.دیدنخ

دراد حـیجرت  هچ  نآ  تسناد و  یم  طرـش  عامجا  رّرقت  رد  ار  نارود  ضارقنا  وا  هک  دراد  اضتقا  شرظن  زا  یلع  تشگزاب  هک  نادـب  و 
ادیپ لیامت  هکنیا  زا  دـنک  رود  ار  شناوریپ  هک  دـشاب  نینمؤملاریما  يارب  ینأش  هک  دوش  یمن  نم  یتفگـش  ثعاب  و  تسا ، نآ  فالخ 

بلطم نیا  دشابن و  طرـش  عامجا  ررقت  رد  رـصع  ضارقنا  رگا  سپ  .تسیاشان  یبهذم  هدش و  هتـسش  ییأر  حوجرم و  یلیلد  هب  دننک 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  لیامتم  نآ  هب  وا  هنوگچ  سپ  باتفآ ،) حوضو  دـننام  هن  هتبلا   ) دـشاب رتراکـشآ 

: تسا هدومرف  ملس  هلآ و 

.دنا هدرک  تیاورار  نآ  حیحصود  .تسین » يربمایپ  نمزا  دعب  هک  نیازج  یتسه  یسوم  هب  تبسن  نوراه  تلزنم  هب  نم  هب  تبـسنوت  » 
ضارقنا سپ.درک  تیاورار  نآ  يذمرت  « .تسا نآ  رد  یلعو  متمکح  هناخ ي  نم  :» دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرو 

.تسا تسرد 

مکح رمع  هک  یلاح  رد  دنتسه ؛ شناد  ياهرد  زین  هناگ  هس  يافلخ  هک  دوشن  هتفگ 
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دـندرک و ادـیپ  یـضراعت  رگید  کـی  اـب  ود  نآ  هکنیا  تسا ، باـب  نیا  رد  هچ  نآ  ماجنارـس  نوچ  .دوب  هدرک  شورف  ندوب  عونمم  هب 
ِرد یلع  هک  دـش  تباث  دـشاب و  مه  ملع  رد  تیلـضفا  هک  دـنک  یمن  اضتقا  نیا  دـشاب و  یم  لضفا  رمع  هک  تسا  نیا  تسرد  بهذـم 

« .تسوا ِمکُح  تمکح  تسا و  تمکح  هناخ ي 

تروص نیا  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  ماما  تمـصع  رب  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم   » ثیدح تلالد  نخـس ، نیا  دافم  و 
: شا هتفگ  اب  دمآ  دهاوخ  هحلط  نبا  زا  هک  نانچ  نآ  دراد ، تمصع  رب  تلالد  یلوا  قیرط  هب  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح

عاونا شناد  هک  تهج  نآ  زا  داد  صاـصتخا  تمکح  هب  ار  هناـخ  رهـش و  هب  ار  شناد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  نکل  »
رغـصا هب  ار  صخا  ربکا و  هب  ار  معا  .دراد  تمکح  زا  رتریگارف  يا  هرهب  رت و  ناوارف  يدـنمدوس  رتـشیب و  ياـه  هتـشر  رت و  هدرتـسگ 

« .داد صیصخت 

تساه شناد  هطساو ي  ماما  هکنیا  رب  ثیدح  تلالد  - 3

نامیاقآ هطساو ي  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  زا  ار  اه  شناد  تسا  بجاو  تّما  رب  هک  دراد  تلالد  ملعلاهنیدم »  » ثیدح
هک تسا  یتلیضف  دروآ و  یمن  بات  شربارب  رد  يرگید  تفارش  ره  هک  تسا  یتفارش  نیا  و  دنک ، دادمتسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نینمؤملاریما تفالخ  زین  اج  نیا  زا  ...اه و  لیلد  رگید  هب  دسر  هچ  دنک  یم  تابثا  ار  ّتیلضفا  هک  تسا  یتبترم  تسین و  نآ  زا  رتالاب 
: دوش یم  تابثا  ینخس ، ره  نودب  مالسلا  هیلع 

: ییوگب دیاش  يرآ و  : » دیوگ ثیدـح  نتـسناد  حیحـص  زا  دـعب  هیدـنلا » هضورلا   » رد یناعنـص  ریما  حالـص ، نب  لیعامـسا  نبدّـمحم 
نخـس نیا  رد  میوگ : سپ  .دـشاب  یم  اهباب » یلع  ملعلاهنیدـم و  اـنأ  : » شا هدومرف  مروظنم  تسا ؟ هنوگچ  يوبن  تراـبع  نیا  تقیقح 

یم يراد  هگن  يروآدرگ و  هک  درک  هیبشت  سوسحم  لاوما  هب  ار  شناد  هک  تهج  نآ  زا  .تسا  حیشرت  هّینکم و  هیّلیخت و  هراعتسا ي 
مالک رد  هچ  نآ  دـننام  دـنوش ، یم  هدروآ  مه  رانک  رد  رایـسب  اذـل  .دراد  دوجو  نراقت  اه  نهذ  رد  تورث  شناد و  ناـیم  نوچ  دوش ،

: تسا يوبن  ثیدح  رد  .دایز و  نب  لیمک  هب  ناشیا  تباث  روهشم و  نخـس  رد  تسا ، رتهب  تورث  زا  شناد  تسا : مالـسلا  هیلع  ّیـصو 
شناد ناهاوخ  دنوش  یمن  ریس  زگره  هنسرگ  ود 
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بلط و رد  يدـنمزآ  دراد و  دوجو  ود  نآ  زا  کـی  ره  رد  هک  یـشزرا  ماـمت  اـب  درک  هیبشت  تورث  هب  ار  شناد  سپ  .اـیند  ناـهاوخ  و 
ملعلا يذ  دنع  هملع  ءرملا  همیق  تفگ : یعفاش  اذل  ود و  نآ  يروآدرگ  رد  یشورفرخف 

تسوا لام  ردق  هب  تسپ  نامدرم  دزن  وا  شزرا  تسوا و  شناد  ملاع ، دزن  ناسنا  شزرا 

دوب یهاوخ  دوجو  نیع  عامجا ، هب  يروآ ، درگ  ار  تورث  شناد و  هاگره 

رد نآ  يراد  هگن  يروآدرگ و  اـنامه  هک  دومن  تاـبثا  نآ  يارب  زین  ار  تورث  مزاوـل  درک ، هیبـشت  تورث  هب  ار  شناد  هک  یماـگنه  و 
ياه شناد  هکلب  دـهد ؛ رارق  تورث  زا  یعون  هباشم  ار  شناد  زا  یعون  تساوخن  نوچ  درک ؛ هیبشت  رهـش  هب  ار  اج  نآ  هک  تسا  ییاج 
سپس .تسین  اه  نآ  رادهگن  رهـش ، زج  هک  تسا  ینوگانوگ  ياه  تورث  اه و  ییاراد  دننامه  فلتخم  ياه  هتـشر  زا  هدرتسگ  رایـسب 

هراعتـسا ي تروص  هب  تسا  رهـش  هک  ار  نآ  همزال ي  تسا و  هّینکم  نأش  هک  هنوگ  نامه  تشاد ؛ ناـهنپ  ار  تورث  ینعی  ار  هب  هّبـشم 
ریمـض سپـس  .تفر  ورف  ینالف  رد  گرم  ياه  هجنپ  ناـشیا : هتفگ  دـننام  درک ، تباـث  شیارب  ار  رد  حیـشرت  هب  سپـس  دروآ ؛ یّلیخت 

مالسلا هیلع  یلع  زا  داد و  ربخ  نیا  زا  نآ  هلیـسو ي  هب  درک و  لمح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شدوخ  ریمـض  رب  ار  ملعلا » هنیدم  »
ار رهش  نآ  حلاصم  دراو و  رد  نآ  زا  ار  رهش  عفانم  هک  تسوا  نأش  زا  دشاب  هتـشاد  رد  رهـش  هک  یتقو  دشاب و  یم  شرد  هک  داد  ربخ 

یم کمک  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دراد  دوجو  ماهیا  نیا  نخـس  نیا  رد  هک  دننک  جراخ  رد  نآ  زا 
« .دیایب رد  نآ  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  : » درب نیب  زا  هلمج  نیا  اب  ار  مّهوت  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  اما  .دریگ 

رگید دننام  درادن و  نیا  زا  ریغ  ینأش  رد ، نآ  دوش و  یم  هتسج  ددم  نآ  هلیسو ي  هب  دوش و  یم  جارختـسا  اه  شناد  رد  نیا  زا  ینعی 
هچ شتفارـش و  نأش و  تسا  یلاع  هچ  يوبن ، مالک  هب  دهد  ریخ  دنوادخ  .تسا  نآ  زا  جورخ  دورو و  يارب  هک  تسین  رهـش  رد  اهرد 

.تساه نآ  نیرتاهب  نارگ  نیرت و  سیفن  نیا ، هک  دور  یم  مه  يرگید  ياه  تشادرب  لامتحا  و  شناینب ، تسا  میظع 
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تسا هداد  صاصتخا  زیگنا  تفگش  تلیضف  نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  یصو  دنوادخ  هک  يوش  یم  هّجوتم  یتسناد ، ار  بلطم  نیا  رگا  و 
نآ تسا و  شناد  هک  داد  رارق  یتـسه  ناـهج  رد  زیچ  نیرتفیرـش  باـب  ار  وا  هکنآ  يارب  تسا ؛ هدوـمرف  درف  هب  رـصحنم  ار  شنأـش  و 

يوبن ياه  شناد  هک  تساه  شناد  نیرتفیرش  باب  وا  هکلب  دنک ، یم  تفایرد  وا  زا  دادمتسا  اب  تسا  ناهاوخ  هک  یسک  ره  ار  شناد 
زا یتفارش  ره  .تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شناگداتسرف  رورس  هک  دنوادخ  هدیرفآ ي  نیرت  عماج  شناد  مه  نآ  دشاب و  یم 

ار ملعلا  هنیدـم  باب  هک  روط  نامه  دـنروآ و  یم  دورف  میظعت  ِرـس  شربارب  رد  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  دزیر و  یم  ورف  تفارـش  نیا 
« .دوش یم  هدروآ  امش  يارب  يدوز  هب  شیاه  لیلد  هک  دیوارت  ییاه  شناد  اهزیچ و  وا  زا  داد ، رارق  وا  هژیو ي 

تسا شناد  نابهگن  ماما  هکنیا  رب  ثیدح  تلالد  - 4

یم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه  شناد  نابهگن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ملعلا  هنیدم  ثیدح 
باب نیا  رد  ام  هتساوخ ي  نیمه  تسا و  باحصا  رگید  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  ناشیا  يرترب  رب  یلیلد  ییاهنت  هب  ینعم  نیمه  دشاب و 

.دشاب یم 

: دیوگ ماما  لضف  شناد و  دهاوش  رد  هک  اج  نآ  هدرک ، حیرصت  بلطم  نیمه  هب  هحلط  نب  نیّدلا  لامک 

يارب نیطبلا  عزنالا  تفص  هب  داهشتسا  رد  رتشیپ  هدرک و  تیاور  شدانسا  اب  شحیحـص  رد  يذمرت  ماما  هچ  نآ  تسا  هلمج  نآ  زا  «و 
: دش هدروآ  نینمؤملاریما 

رد يوغب  یـضاق  دوعـسم  نب  نیـسح  دّمحموبا  ماما  و  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: تسا هدرک  لقن  حیباصملا »  » مان هب  شباتک 

هب ار  شناد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  نکلو  اهباب » یلع  همکحلاراد و  انأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هرهب اه و  هبعُش  رت و  هدرتسگ  نونف  رتشیب و  ياه  هتشر  ياراد  شناد  هک  اج  نآ  زا  تسا و  هداد  صیصخت  تمکح  هب  ار  هناخ  رهش و 

.تسا هداد  صیصخت  رغصا  هب  ار  صخا  ربکا و  هب  ار  معا  تسا  تمکح  زا  رتریگارف  يدنمدوس  رت و  ناوارف  ياه 

شناد هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  هاگیاج  هکنیا  هب  تسا  هراشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  نآ  رد  و 
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، تسا هناخ  نورد  رهـش و  رد  هچ  نآ  ظفاح  رَد ، نوچ  تسا ؛ هناخ  هب  تبـسن  رد  رهـش و  هب  تبـسن  رد  هاگیاج  هلزنم ي  هب  تمکح  و 
تمکح شناد و  ناـبهگن  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نینچ  ثیدـح  ینعم  .دـشاب و  یم  نارگاـمغی  زواـجت  نـتفر و  نـیب  زا  ربارب  رد 

شناد و نابهگن  هک  درک  فیصوت  ار  یلع  سپ  .تسین  شنداد  تسد  زا  زا  یسرت  دروآ و  یمن  يور  نآ  هب  نتفر  نیب  زا  سپ  تسا ،
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  سب  تلیـضف  شناد و  ماقم ، رد  یگرزب  نیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  تسا و  تمکح 

(1) .تسا » هداد  رارق  تمکح  شناد و  نابهگن  ار  وا  ملس 

وا هب  هعجارم ي  ندوب  بجاو  رب  ثیدح  تلالد  - 5

هب ور  نیا  زا  وا و  زا  شناد  تفایرد  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تّما  هعجارم ي  بوجو  رب  دراد  تلالد  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  شلابند 

تابثا يارب  يرگید  لیلد  دوخ  نیا  و  بابلا » نمّالإ  هنیدـملا  یلا  لصی  ّهنأ  معز  نم  بذـک  : » دومرف و  بابلا » تأیلف  ملعلا ، دارأ  نمف  »
.تسار دنوادخ  ساپس  تسام و  هتساوخ ي 

؛ ار مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هعجارم ي  دنک  یم  اضتقا  نیا  : » دیوگ نافلاخم  قیرط  زا  ثیدح  لقن  زا  سپ  بوشآ  رهش  نبا  هماّلع 
هک داد  رارق  رهش  ِرد  دننام  ار  وا  نوچ  تسا ؛ یلع  يوس  زا  اهنت  ششناد  هب  ندیـسر  هک  داد  ربخ  دیمان و  رهـش  هیانک  اب  ار  دوخ  نوچ 

: درک بجاو  شا  هدومرف  نیا  هب  ار  رما  نیا  سپس  .دش  ناوت  یمن  شدراو  نآ  زا  زج 

رگا تسا و  ریذپ  ناکما  وا  زا  حیبق  ندزرـس  دشابن ، موصعم  یـسک  رگا  نوچ  تسوا ؛ تمـصع  رب  یلیلد  رما  نیا  رد  و  بابلا » تأیلف  »
زیاج نیا  هک  دهد  تشز  يراک  هب  نامرف  مالسلا  هیلع  ناشیا  هک  دسر  یم  اج  نآ  هب  سپ  تسا ، تشز  وا  زا  يوریپ  داتفا  قاّفتا  نینچ 

.تسین

میتـسناد و تّما  فـالتخا  زا  هچ  نآ  دـنک  یم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  تسا و  تّما  نیرتاـناد  وا  هک : نـیا  رب  دراد  تلـالد  نـینچ  مـه  و 
رگید و یضعب  هب  یضعب  هعجارم ي 
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دومرف و راکـشآ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  ترـضح  و  هعجارم ، نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ناشیا  يزاین  یب 
هنوگ نامه  وا  تیاور  زا  وا و  زا  زج  تسین  تسرد  حیحـص و  وا  تامم  زا  سپ  تاـیح و  ناـمز  رد  تمکح  شناد و  يریگارف  هکنیا 

: دومرف لاعتم  دنوادخ  هک 

(2) « (1) اِهباْوبَأ » ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  «َو 

اُوتْأ َو  : » لاعتم دنوادخ  هدومرف ي  هب  تسا  يا  هراشا  ثیدـح  نیا  رد  میوگ : یم  : » دـیوگ قحلا » قاقحا   » رد يرتشوش  دیهـش  یـضاق 
: تسا رباج  هب  دانـسا  اب  یـضعب  رد  تسا ، هدش  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  یلزاغم  نبا  ياه  تیاور  زا  يرایـسب  رد  و  اِهباْوبَأ » ْنِم  َتُوُیْبلا 

مالـسلا هیلع  یلع  هب  دانـسا  اب  یـضعب  رد  و  .دیآ » رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  »
ساّبع نبا  زا  .دسر و  یم  رد  قیرط  زا  زج  رهش  هب  هک  درب  نامگ  هک  ره  دیوگ  غورد  یتسه ، رد  وت  متسه و  رهش  نم  یلع ! يا  تسا :
ساـّبع نبا  زا  .دوش و  دراو  نآ  رد  زا  دـیاب  دـهاوخ ، ار  تشهب  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  متـسه و  تشهب  رهـش  نم  هدـش : تیاور 

رد نآ  دزن  دـیاب  دـهاوخ ، ار  تمکح  سک ، ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » يرگید لقن  هب  تسا  هدـش  تیاور 
« .دیآ

فیرش سفن  هیانک  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  دنک ؛ یم  اضتقا  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هعجارم  بوجو  نیا  و 
زا اهنت  ناحبس  دنوادخ  تشهب  هب  وا و  تمکح  شناد و  هب  ندیسر  هک  داد  ربخ  سپس  هدیمان  تمکح  هناخ ي  شناد و  رهش  ار  دوخ 

دوش یمن  شدراو  یـسک  رَد  نآ  زا  زج  هک  داد  رارق  تشهب  تمکح و  ملعلا و  هنیدم  باب  دننام  ار  وا  نوچ  تسا ؛ نکمم  یلع  يوس 
هب مه  هیآ  نآ  دـناوخ و  وگ  غورد  رَد  نآ  قیرط  ریغ  زا  دـسر  یم  رهـش  نآ  هب  درب  ناـمگ  هک  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  راوـگرزب  نآ  و 

.میدرک رکذ  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  هراشا  بلطم  نیمه 

هب ناـمرف  اـه  شناد  رد  قلطم  روط  هب  مالـسلا  هیلع  ناـشیا  نوچ  دـشاب ؛ یم  راکـشآ  هک  تسوا  تمـصع  رب  یلیلد  ثیدـح  نیا  رد  و 
و تساه ، شناد  نآ  يارب  رَد  نوچ  تسا  تّما  ماما  ناشیا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  زین  دشاب و  اطخ  زا  نمیا  دـیاب  سپ  داد ، وا  زا  يوریپ 

رما نیا 
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راک نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  دنک  یم  دییأت  رگید ، یـضعب  هب  یـضعب  هعجارم  دش و  هتـسناد  تّما  فالتخا  زا  هچ  نآ  ار 
رد تشهب  هب  ندـشدراو  تمکح و  شناد و  نتفرگارف  هکنیا  .دراد و  تلـالد  ناـشیا  تماـما  تیـالو و  رب  نینچ  مـه  دوـب و  زاـین  یب 

هیاپ ي رب  وا  زا  زج  تمکح  شناد و  تیاور  زین  تسین و  حیحص  ناشیا  يوس  زا  زج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نارود 
: تسا هتفگ  اـبیز  هچ  دوب و  رد  ناـمه  مالـسلا  هیلع  ناـشیا  هک  تهج  نآ  زا  اـِهباْوبَأ » ْنِم  َتُوُیبـْلا  اُوتْأ  َو  : » لاـعتم دـنوادخ  هدومرف ي 

اهروس تؤی  مل  بابلا  كاذ  ریغ  نمف  اهباب  کّمع  نبا  ملع و  هنیدم 

تفای ناوت  یمن  هار  شراصح  هب  رَد ، نآ  ریغ  زا  سپ  دشاب ؛ یم  نآ  رد  تیومع  رسپ  یشناد و  رهش  وت 

نآ ياراد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  اه  تمکح  اه و  شناد  نیا  زا  يزیچ  سک  ره  هکنیا  رب  دراد : تلالد  زین  و 
زا رگا  ود  نیا  نوچ  مدرم ؛ راوید  زا  هدنورالاب  دزد و  دننامه  دوب ، دهاوخ  هدننک  نایصع  دریگ ، ارف  مالـسلا  هیلع  یلع  ریغ  زا  دوب ، اه 
ره  : » مالسلا هیلع  شا  هدومرف  دنتسه و  شکرس  ود  ره  دنسرب  ناش  هتـساوخ  هب  دنوش و  دراو  هدش ، هداد  روتـسد  نآ  هب  هک  يرَد  ریغ 

دیدـهت ندوب و  بجاو  دارم  هکلب  تسین ؛ ندـنادرگ  ّریخم  ترابع ، نیا  زا  روظنم  .دـیآ » رَد  نآ  هب  دـیاب  سپ  دـهاوخ  ار  شناد  سک 
: تسا نینچ  نآ  رب  لیلد  (1)و  ْرُفْکَْیلَف » َءاش  ْنَم  ْنِمُْؤْیلَف َو  َءاش  ْنَمَف  : » ّلجوّزع دنوادخ  هدومرف  دننام  تسا 

رایتخا دنمـشناد  ات  تسا ، تمکح  هناخ ي  شناد و  رهـش  وا  هک  تسین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  زا  ریغ  يربماـیپ  اـج  نیا 
تسا و مزـال  يا  هضیرف  هکنیا  تسا و  ندوـب  بجاو  رب  لـیلد  يرگید  نیا  دوـبن  دـشاب و  هتـشاد  ار  يرگید  نودـب  یکی  زا  يریگارف 

« .تسا دنوادخ  ِنآ  زا  ساپس 

وا هب  تبسن  ار  يزیچ  هک  تسا  ینابهگن  زا  هیانک  اه  تیاور  نیا  رد  رَد  زا  دارم  هک  دنام  یمن  هدیـشوپ  نادنمدرخ  رب  سپـس  دیوگ : و 
نآ هک  دوش  تباث  یتقو  دوش و  یمن  دراو  نآ  رب  وا ، هلیسو ي  هب  زج  دوش و  یمن  جراخ  وا  زا  زج  تسین و  ریذپانثتسا 
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لاعتم و دنوادخ  نامرف  دوش  تباث  یتقو  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمکح  اه و  شناد  نابهگن  مالسلا  هیلع  ترضح 
تقیقح نیا  دوـش و  یم  بجاو  وا ، زا  يریگارف  يوریپ و  هاـگنآ  تمکح ، شناد و  تفاـیرد  يارب  وا  هب  ندـش  کـیدزن  هب  شربماـیپ 

« .تسین هدیشوپ  كرد  مهف و  لها  يارب  هک  تسا  ماما  ینعم 

دگنج یم  یغب ) لها   ) ناشکرس اب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ماما  هکنیا  رب  ثیدح  تلالد  - 6

نیتسخن مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدروآ  یجنگ  هک  تسا  نامه  دراد ، تلالد  نآ  رب  ملعلا  هنیدم  ثیدح  هک  يدراوم  زا  و 
هیلع ماما  ّتیلـضفا  ياضتقا  زین  هجو  نیا  دگنج و  یم  نارگمتـس  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  هک  تسا  یـسک 
ظفاح نخس  ّصن  نیا  تسا و  قح  لها  هتساوخ ي  ياتـسار  رد  نآ  هب  لالدتـسا  یتسرد  دراد و  باحـصا  رگید  هب  تبـسن  ار  مالـسلا 

: تسا یجنگ 

مشناد و رهش  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نینچ  نم  دزن  نیا  هجو  تسا : -  رتاناد  دنوادخ  و  میوگ -  » 
ارم داد و  شزومآ  نم  هب  ار  شناد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنیوگب  دنا  هتساوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  تسا ، نآ  رد  یلع 
.دش يرپس  توعد  نیا  رب  تلاسر  نارود  زا  یشخب  هک  نیا  ات  مناوخارف  وا  یگناگی  هب  رارقا  هب  تّوبن  زاغآ  رد  ار  قلخ  هک  داد  نامرف 
هدرک عنم  راک  نیا  زا  هکنآ  زا  سپ  دنز  زاب  رـس  ّلجوّزع  دنوادخ  یگناگی  هب  رارقا  زا  هک  یـسک  اب  داد  گنج  نامرف  دـنوادخ  سپس 

نآ ِرَد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مدیگنج و  ناکرـشم  اب  هکنیا  ات  متـسه  گنج  حلـص و  رد  یهاون و  رماوا و  رد  شناد  رهـش  نم  سپ  .دوب 
مدرم يارب  یلع  رگا  دگنج و  یم  نارگمتـس  اب  متّما  رگید  زا  منادناخ و  زا  نم  زا  دعب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  ینعی : .تسا  رهش 

تراسا هب  لاوما و  نتفرگ  ندرک  مارح  ناشناریسا و  ندرکاهر  نانآ و  نتشک  مکح  نارگمتـس و  اب  گنج  دومن  یمن  راکـشآ  نایب و 
ناکرشم و اب  گنج  نوناق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  .دش  یمن  هتـسناد  بلطم  نیا  زگره  ار ، ناشنانز  نادنزرف و  نتفرگ 
رب هک  ار  نارگمتـس  اب  گنج  نوناق  درک  عضو  یلع  درک و  عضو  ار  ناشنادـنزرف  نانز و  نتفرگ  تراـسا  هب  لاوما و  ندرب  تراـغ  هب 

هتفرگ تراسا  هب  ناکدوک  نانز و  دوشن و  هتشک  يریسا  دوشن و  هدرب  هلمح  یمخز 
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.تسا حیحص  وکین و  یهجو  نیا  دوشن و  هتفرگ  ناشلاوما  دنوشن و 

: هب دنا  هدش  لئاق  وا  نادناخ  ناعبات و  هباحص و  نادنمشناد  همه ، نیا  اب 

رکبوبا و شیاوتف و  یتسرد  شتواضق و  ییوکین  شتمکح و  یناوارف  یمهفزیت و  و  وا ، شناد  ینایاپ  یب  يرایـسب و  یلع و  ّتیلـضفا 
یم راـک  هب  ماربا  ضقن و  رد  ار  وا  نخـس  دـندرک و  یم  تروشم  وا  اـب  ماـکحا  رد  هباحـص  نادنمـشناد  زا  ینارگید  ناـمثع و  رمع و 

وا قح  رد  ثیدح  نیا  شتمکح و  یتسرد  تحص و  درخ و  يرترب  لضف و  یناوارف  وا و  شناد  هب  نانآ  فارتعا  ياتسار  رد  دنتفرگ ،
(1) .تسا » نآ  زا  رتالاب  رتالاو و  ناگدنب  نانمؤم  شربمایپ و  دزن  ّلجوّزع و  دنوادخ  دزن  وا  هبتر ي  نوچ  تسین ؛ دایز  مه  نادنچ 

رباج تیاور  رد  ثیدح  - 7

: دیوگ يدادغب  بیطخ 

هّللادیبع نبدمحا  زا  قاّقد ، دمّصلادبع  نبدّمحم  ّبیطلاوبا  زا  يرقم ، نبرکبوبا  زا  يرکـسد ، یلع  نب  ییحی  بلاطوبا  داد  ربخ  ار  ام  » 
: تفگ هک  نامهب  نب  نامحّرلادبع  زا  میثخ ، نب  نامثع  نب  هّللادبع  زا  نایفس ، زا  قاّزرلادبع ، زا  ّبتکم ، رفعجوبا 

هتفرگ ار  یلع  تسد  هک  یلاح  رد  هّیبیدح  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هّللادـبع  نبرباج  مدـینش 
: دومرف دوب ،

دنکن يرای  ار  وا  سک  ره  تسا  هتـسکشرس  دنک ، يرای  ار  وا  هک  یـسک  دوش  یم  يرای  تسا ، ناراکدـب  لتاق  ناراکوکین و  ریما  نیا 
نبا (2)و  .دیآ » رَد  نآ  دزن  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف ، درک و  دـنلب  ار  شیادـص 

: تفگ یلزاغم 

یـس و دصراهچ و  لاس  نآ ، هب  شرارقا  وا و  رب  نم  ندناوخ  اب  یعفاش  ِهیقف  راّطع ، دمحا  نبرّفظم  نبدمحا  نسحلاوبا  ار  ام  داد  ربخ  »
ار امش  داد  ربخ  متفگ : وا  هب  راهچ 
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نب هّللادبع  نبدـمحا  زا  یفریـص  نسح  نبرمع  زا  یطـساو  ظفاح  ءاقّـسلا  نبا  هب  بّقلم  ینزم  نامثع  نبدّـمحم  نب  هّللادـبع  دّـمحموبا 
: تفگ هک  هّللادبع  نبرباج  زا  نامهب  نب  نامحّرلادبع  زا  نامثع  نب  هّللادبع  زا  يروث ، نایفس  زا  قاّزرلادبع ، زا  دیزی ،

ره تسا  زوریپ  تسا ، نارفاک  هدنـشُک ي  ناراکوکین و  ریما  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  يوزاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
رد یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : درک و  دنلب  ار  شیادص  سپس  دنکن  يرای  ار  وا  سک  ره  تسا  هتـسکشرس  دنک ، يرای  ار  وا  سک 

« .دیآ رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ 

زا يرقم ، نبدّـمحم  نب  ّیلع  زا  یـشرق ، تلـص  نبدّـمحم  نبدـمحا  نسحلاوبا  زا  یـسوم  نبدـمحا  نب  نسح  داد  ربخ  ار  ام  تفگ : و 
زا ناـمثع ، نـب  هّللادـبع  زا  رّمعم  زا  قاّزرلادـبع ، زا  بّدؤـم ، دـیزی  نـب  هّللادـبع  نبدــمحا  زا  زاّزب ، هبعــش ي  نـبا  یــسیع  نبدـّـمحم 
رد هّیبیدح  زور  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  مدینش  تفگ : یم  يراصنا  هّللادبع  نبرباج  مدینـش  تفگ ، هک  نامحّرلادبع 

: دومرف دوب -  هتفرگ  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  يوزاب  هک  یلاح 

دنکن يرای  ار  وا  سک  ره  تسا  هتـسکشرس  دـنک ، يرای  ار  وا  سک  ره  تسا  زوریپ  تسا ، نارجاف  هدنـشُک ي  ناراکوکین و  ریما  نیا 
(1)و .دیآ » رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف  هدرک ، دـنلب  ار  شیادـص  سپس 

دّمحم نب  هّللا  هبه  نبدّـمحم  هاـضقلا  یـضاق  رـسپ  هّللاـهبه  نبدّـمحم  رـصنوبأ  هاـضقلا  یـضاق  هماـّلع  داد  ربـخ  ار  اـم  : » تفگ یجنگ 
نامعن زا  يدع ، نبدمحاوبا  زا  فسوی ، نبهزمح  زا  هدعـسم ، نب  مساقلاوبا  زا  يدنقرمـس ، نب  مساق  زا  مساقلاوبا ، ظفاح  زا  يزاریش ،

نب هّللادبع  نبدمحا  درک  ثیدح  ار  ام  دنتفگ : هک  دّـمحم  نب  کلملادـبع  یفریـص و  لّمؤم  نبدـمحا  نبدّـمحم  يدـلب و  نوراه  نب 
: تفگ یم  رباج  مدینش  تفگ : هک  نامهب  نب  نامحّرلادبع  زا  میثخ ، نب  نامثع  نب  هّللادبع  زا  نایفس ، زا  قاّزرلادبع ، زا  بّدؤم ، دیزی 

هتفرگ ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  يوزاب  هک  یلاح  رد  هّیبیدح  زور  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش 
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: دومرف یم  دوب - 

يراـی ار  وا  سک  ره  تسا  هتـسکشرس  دـنک ، يراـی  ار  وا  سک  ره  تـسا  زوریپ  تـسا ، نارجاـف  هدنـشُک ي  ناراـکوکین و  ریما  نـیا 
رَد نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  رهـش  نآ  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف -: هدرک  دنلب  ار  شیادص  سپـس  دنکن -،

.دیآ

نیا میوگ : (1) .درک » لـقن  شناداتـسا  زا  ار  شیاـه  لـقن  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  نینچ  نـیا  شخیراـت  رد  رکاـسع  نـبا  مـتفگ :
: دننام دنا  هدرک  تیاور  ناظفاح  ناگرزب  ار  ثیدح 

، یناعنص مامه  نب  قاّزرلادبع 

، یطساو ءاقسلا  نبا 

، یعفاش راّطع  نسحلاوبا 

، يدادغب بیطخ 

یناجدنغ دّمحموبا 

، یلزاغم نبا 

رکاسع و نبا 

یعفاش یجنگ 

تماما ندرک  مالعا  اراکـشآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مامتها  رب  دراد  تلـالد  يدّدـعتم  ياـه  تهج  زا  ثیدـح  نیا  و 
: زا دنترابع  هک  رادرک  راتفگ و  رد  وا  ّتیلضفا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

ناناملسم و میظع  عامتجا  ياه  هاگیاج  زا  یکی  هک  هّیبیدح » زور   » رد ار  نخس  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  مالعا   - 1
.دوب هیامورف  فیرش و  کچوک ، گرزب و  زا  مدرم  تاقبط  همه ي  روضح 

رب تّجح  ماـمتا  رت و  نوزفا  دـیکأت  يارب  ار  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  يوزاـب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نـتفرگ   - 2
...نابیاغ نارضاح و 
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رب حیرـص  ّصن  هک  تسا » نارفاک  هدنـشُک ي  ناراکوکین و  ریما  نیا  : » شا هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناـشیا  شیاـمرف   - 3
...تسوا تماما 

يراـی ار  وا  سک  ره  تسا  هتـسکشرس  دـنک ، يراـی  ار  وا  سک  ره  تسا  زوریپ   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناـشیا  شیاـمرف   - 4
...دیامن یم  مزال  ار  وا  زا  يوریپ  بجاو و  ار  وا  تعاط  هک  .دنکن »

...نارضاح یمامت  هب  غالبا  يارب  ...ملعلا » هنیدم  انأ  : » هک دنلب  يادص  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  شیامرف   - 5

هدوبن مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  ثیدح  نیا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  روظنم  دوش : یم  هتفگ  هنوگچ  سپ 
؟ درادن دوجو  قح  لها  ياعّدا  رب  یتلالد  ثیدح  نیا  رد  و  تسا ؟

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  هبطخ ي  رد  ثیدح  نیا  - 8

: دنک یم  تیاور  یفنح  يزودنق 

رکذ ار  نآ  مامت  يرتخب  دیعـسوبا  هک  دـناوخ  يا  هبطخ  تسـشن  تفالخ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماـگنه  تفگ : هتاـبن  نب  غبـصأ  » 
تاولـص دمح و  زا  دعب  تفر و  الاب  وا  سپ  .وگب  نخـس  ورب و  الاب  ربنم  زا  مدـنزرف  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  هب  سپـس  تسا ، هدرک 

زا زج  ایآ  تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  مدینـش  مدرم  يا  تفگ :
.دمآ دورف  سپ  دش ؟ شدراو  ناوت  یم  رهش  ِرد 

مدینش مدرم  يا  تفگ : تاولص  دمح و  زا  دعب  تفر و  الاب  سپ  .نک  تبحص  ورب و  الاب  ربنم  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  سپس 
زا سک  ره  تفای و  تاجن  دش ، شدراو  سک  ره  تسا  تیاده  رهش  یلع  دومرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج 

.دش كاله  دنام  زاب  نآ 

وا تناما  دنتسه و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسپ  ود  نیا  مدرم ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  .دمآ  دورف  سپ 
(1) .دیامن » یم  شسرپ  نانآ  هرابرد ي  تسا و  هدرپس  شتّما  هب  هک  دنتسه 

ص:524

.72 هّدوملا / عیبانی  ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 624 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_524_1
http://www.ghaemiyeh.com


هیلع یلع  ماما  ترـضح  نتـسشن  تقو  ینعی  نامز  نآ  رد  ملعلا  هنیدم  ثیدـح  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  درک  دای  نیاربانب 
هیلع نینمؤملاریما  تماما  رب  ثیدـح  نیا  تلـالد  رب  اـه  ناـهرب  نیرت  حـضاو  زا  نآ ، هب  ندرک  هدنـسب  تفـالخ و  هاـگیاج  رب  مالـسلا 

...دشاب یم  ناشیا  هب  یگدرپسرس  وا و  زا  يوریپ  ندوب  بجاو  مالسلا و 

مالسلا هیلع  ماما  هب  اه  هار  مامت  ندیسر  - 9

مکح لکب  بحصلا  ملعأ  ملعلا و  باب  قحلا و  هوعد  و  دیوگ : یلیجع  رداقلادبع  نبدمحا  نیّدلا  باهش 

دوب یمکح  ره  هب  باحصا  نیرتاناد  شناد و  ِرد  قح و  توعد  و 

رد دوخ  تّما  ماگشیپ  رب  هک  یتسین  یضار  ایآ  همطاف ! يا  دومرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ : هملـس  ّما 
اب نآرق  نآرق و  اب  یلع  : » دومرف یم  ربمایپ  هک  تفگ  هملـس  ّما  و  مدرک ؟ جـیوزت  ار  وت  اه  نآ  نیرتراـبدرب  نیرتدنمـشناد و  و  مالـسا ،

.تسا قح  توعد  قح و  هب  هدننک  توعد  وا  سپ  .دنوش » دراو  نم  رب  ضوح  رب  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  تسا ، یلع 

کی نیا  هب  یلع  مدرم و  هب  شخب  کی  دش و  هداد  یلع  هب  شخب  ُهن  دـش ، میـسقت  شخب  هد  هب  تمکح  تسا « : ریبکلا » عماج   » رد و 
رد یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  يذمرت  تسا و  مدرم  هیقب  زا  رتاناد  شخب 

« .دندرگ یم  زاب  وا  هب  همه  اه  هتشر  اه و  هار  ور  نیا  زا  .دیآ و  رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ 

یم تباث  ار  وا  ّتیلـضفا  زین  نیا  دـندرگ و  یم  زاب  وا  هب  اه  هتـشر  اه و  هار  دوب ، ملعلا  هنیدـم  باـب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یتقو  ینعی :
(1) .دنام » یمن  هدیشوپ  نادنمدرخ  رب  هک  روط  نامه  تسا ، هدنسب  باب  نیا  رد  نآ  توبث  و  دنک ،
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مالسلا هیلع  ماما  ندوب  ایلوألا  متاخ  رب  ثیدح  تلالد  - 10

: دیوگ نامز  نسح  يولوم 

هتسناد حیحـص  ار  نآ  نایاوشیپ  زا  ییاه  هورگ  هک  تسا  یحیحـص  روهـشم و  ثیدح  ءایلوألا ، متخ  ینعم  رب  لئالد  نیرتهب  زا  هیبنت : »
 - هدرک تقفاوم  نآ  اب  شخیرات  رد  بیطخ  نینچ  مه  و  نیعم ، نبا  ناثّدـحم  هاگیاپ  لاـجر ، رد  هدـنیوگ  نیرت  گرزب  هلمج  زا  دـنا ،

.درادن یلصا  هک  دوب  لئاق  تسخن  هک  یلاح  رد 

یکبس جات  رجح و  نبا  یطویس و  ار  وا  هک  هنوگ  نآ  اه  شناد  رد  عماج  دّدجم ، لقتسم ، دهتجم ، دقتنم ، ظفاح ، ماما  هلمج : نآ  زا  و 
نخـس تسا و  هدوبن  کیرـش  وا  اب  یـسک  شنارود  رد  هک  دـنا  هدرک  لقن  يدادـغب  بیطخ  ظفاح  ماما و  زا  لـقن  هب  يوون  یبهذ و  و 
راثآلا بیذهت  رد  مسانش  یمن  ریرج  نبا  زا  رتاناد  نیمز  رتسب  رب  دیوگ : هک  دنک  یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  همیزخ  نبا  نایاوشیپ  ياوشیپ 

لقن عماوجلا » عمج   » باـتک زا  یلع » دنـسم   » رد ار  وا  نخـس  یطویـس  و  ما ، هدرواـین  ار  شدـننام  ینعم  نیا  رد  تسا  هتفگ  بیطخ  و 
.تسا هدرک 

؛ تسا مکاح  هلمج : نآ  زا  و 

هک هنوـگ  نآ  تسا ، هتفگ  نخـس  رایـسب  نآ  تیناـقح  تاـبثا  رد  هک  حیحّـصلادقن »  » رد رجح ، نبا  داتـسا  يزاریـش  دـجم  يرگید : و 
.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  حیقنتلا » تاعمل   » رد يولهد 

.يزوج نبا  رب  ّدر  رد  رخأ » ماوقا   » رد رجح  نبا  یشکرز و  و  ییالع ، دنا : هدرک  هدنسب  ثیدح  نتسناد  نسح  هب  نانیا  و 

.دـنوش یمن  دراو  رد  زا  زج  اهرهـش  هب  تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  شیاـمرف  زا 
ار نآ  مکاـح  هک  تسا  یتـیاور  ندوب  حیحـص  رب  هاوگ  نیرت  يوق  نیا  و  اـِهباْوبَأ » ْنِم  َتُوُیبـْلا  اُوتْأ  َو  : » تسا هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ 

.دیآ رَد  نآ  هب  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  : » تسا هتسناد  حیحص 

رد هچ  نآ  تسوا  هب  هراشا  دریگ و  یمرب  وا  زا  ددرگ و  یم  زاـب  وا  هب  هکنیا  زج  تسین  یّیلو  وا  زا  دـعب  هک  تسا  متخ  هاـگیاج  نیا  و 
هکلب روهشم  ضیفتسم  حیحص  ثیدح 
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هک راک  نیا  هب  تبسن  لاعتم  دنوادخ  نامرف  هب  دانتسا  اب  وا ، هناخ ي  ِرد  زج  دجسم  هب  يرد  ره  نتسب  روتـسد  هب  تبـسن  تسه ، رتاوتم 
ریزگان هب  سپ  .دوب  تقیقح  هب  تقیرط  رد  ادـخ  تساوخ  هب  هک  وا  هناخ ي  ِرد  زج  هب  دوب  تعیرـش  بحاص  زا  يرد  ره  نتـسب  نامه 
حیحـص ياه  ثیدـح  هک  رکبوبا  قیدـص  هچیرد ي  دـننام  ییاهانثتـسا  زج  تسا  هدـش  یـضترم  ِرد  هب  رـصحنم  تقیرط  ياـه  هتـشر 

.دننک یم  شدییأت  روهشم  رگید  ثیداحا  روکذم و 

هب یسیع  هک  یبش  رد  .تسا و  هدش  دراو  هک  هنوگ  نآ  نآ ، هب  تبـسن  ناشطیرفت  طارفا و  رد  دوب  یـسیع  دننام  یـضترم  ور  نیا  زا  و 
تیالو متاخ  وا  سپ  .تسا  هدش  لقن  هبطخ ، رد  یلع  نب  نسح  ماما  زا  ییاه  قیرط  زا  هک  هنوگ  نآ  دیسر  تداهـش  هب  تفر  نامـسآ 

.دشاب یم  یلو  نیرخآ  ات  مدآ  زا  هماع 

يدهم تسا : هدمآ  یهورگ  یناربط و  لقن  هب   - شا هرابرد  هک  يدهم  سپ  تسا ، يربک  هیدّمحم  هّصاخ ي  تیالو  متاخ  یـضترم  و 
زا برع  زا  يرگید  ّیلو  سپ  دـش -  زاـغآ  هدوشگ و  اـم  هب  هک  هنوـگ  ناـمه  دوـش ، یم  متخ  وا  هب  نید   (1) تسا ، تیبلا  لها  اـم  زا 

شتاقالم دوب و  رـصاعم  وا  اب  دوب ، يرغـص  هّیدّمحم  تیالو  متاخ  هک  ربکا  خیـش  تسا و  ماقم  بسن و  لصا و  رد  دارفا  نیرت  یمارگ 
سپ دوـب ، هدـش  هداد  تراـشب  نآ  هـب  رگا  وا و  هـبتر ي  هـب  ندیــسر  زا  شیپ  ملاـع  رد  ار  وا  ریغ  يا  هژیو  ّتیمتاـخ  درک  یفن  درک و 

رب لئالد  نیرتهب  زا  ملعلا  هنیدم  ثیدح  نخس : نیا  هجیتن ي  (2)و  .دومن » تباث  ار  نآ  دش ، قّقحم  هک  یماگنه  سپس  درک ، شومارف 
ثیدـح تلالد  يارب  يرگید  هجو  نیا  دریگ و  یم  وا  زا  ددرگ ، یم  زاب  وا  هب  یّیلو  ره  دـشاب و  یم  نینمؤملاریما  ندوب  ایلوألا  متاـخ 

...تسا مالسلا  هیلع  ناشیا  تماما  ّتیلضفا و  رب  ملعلا  هنیدم 

: دیوگ يولهد 

زا یکی  شیادـیپ  اـب  اـّما  دـش ، قّقحم  وا  رد  متا  تروص  هب  تماـما  ياهطرـش  زا  یکی  هک  نیا  تسا ، باـب  نیا  رد  هچ  نآ  تیاـهن  «و 
« .ددرگ یمن  مزال  طورشم  دوجو  اهطرش ،
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نخـس نیا  و  دـش ، تباـث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمیاقآ  تماـما  رب  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  تلـالد  نیـشیپ  ياـه  ثحب  زا  میوـگ :
ياهطرش زا  یکی  ندش  قّقحم  نوچ  دنک ؛ یم  دییأت  تفالخ  تماما و  رب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هب  قح  لها  لالدتـسا  دوخ  يولهد » »

رد .دنک  یم  اضتقا  ار  وا  ّتیلضفا  نیا  دنک و  یم  تباث  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ّتیملعا  متا ، هجو  هب  تسا  شناد  نامه  هک  وا  رد  تماما 
.تساراد مه  ار  تماما  رگید  طیارش  وا  هک  دنام  یمن  یقاب  یّکش  ماگنه  نیا 

تماما سپس  تّیلضفا و  يارب  تّیملعا  مازلتسا  رب  يرگید  ياه  لیلد  - 11

هراشا

ام دش ، رکذ  رتشیپ  هک  ییاه  هجو  اب  تفالخ ، تماما و  هب  ملعا  ندوب  راوازس  زین  ّتیلضفا و  يارب  ّتیملعا  مازلتـسا  توبث  مغر  یلع  و 
: میروآ یم  بلطم  نیا  رب  هدننکدیکأت  لیلد  دنچ  ریز  رد 

تولاج ناتساد   - 1

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

َِبتُک ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَه  َلاق  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقن  ًاِکلَم  اَنل  ْثَْعبا  ُمَُهل  ٍِّیبَِنل  اُولاـق  ْذِإ  یـسُوم  ِدـَْعب  ْنِم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ِإَـلَْملا  َیلِإ  ََرت  َْمل  «َأ 
ّالِإ اْوَّلََوت  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اّمَلَف  اِنئاْنبَأ ، انِرایِد َو  ْنِم  انْجِرْخُأ  ْدَـق  ِهّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  ّالَأ  اَنل  ام  اُولاـق َو  اُوِلتاـُقت ، ّـالَأ  ُلاـتِْقلا  ُمُْکیَلَع 

ُّقَحَأ ُنَْحن  اْنیَلَع َو  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  ّینَأ  اُولاق  ًاِکلَم  َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو  َنیِِملاّظلِاب *  ٌمِیلَع  ُهّللا  ْمُْهنِم َو  ًالِیلَق 
ُءاشَی َو ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهّللا  ِمْسِْجلا َو  ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْـسب  ُهَداز  ْمُْکیَلَع َو  ُهافَطْـصا  َهّللا  َّنِإ  َلاق  ِلاْملا ،  َنِم  ًهَعَـس  َتُْؤی  َْمل  ُْهنِم َو  ِکـْلُْملِاب 

(1) ٌمِیلَع ».  ٌعِساو  ُهّللا 

دنوادخ ینعی  ُهافَطْصا »  َهّللا  َّنِإ  َلاق  : » دنیوگ نانآ  ریغ  یفسن و  يوغب و  یبلعث و 

ص:528

و 247. هرقب 246 / ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 628 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_528_1
http://www.ghaemiyeh.com


ینب نیرتاناد  وا  هک  دوب  لیلد  نادب  نیا  و  ملعلا » یف   » شناد رد  یگدرتسگ  تلیضف و  اب  امـش  رب  هطـسب » هداز  مکیلع و   » دیزگرب ار  وا 
.دوب (1) شدوخ  نامز  رد  لیئارسا 

مالسلا امهیلع  دوواد  يارب  نامیلس  ینیشناج  ناتساد   - 2

هّللادـیبع و  سئارعلا »  » رد یبـلعث  دّـمحم  نبدـمحا  قاحـساوبأ  و  ءاـیبنألا » صـصق   » رد یئاـسک  نبدّـمحم  نسحلاوـبا  ار  ناتـساد  نیا 
: تسا یبلعث  قاحساوبأ  نایب  اب  ناتساد  نامه  نیا  .دنا و  هدروآ  مه  هب  کیدزن  ياهظفل  اب  سئارعلا » سئافن   » رد يرغشاک 

.رتشگنا زا  يدای  مالسلا و  امهیلع  دوواد -  دنزرف  نامیلس  ینیشناج  ناتساد  رد  یباب  »

: دیوگ هریرهوبا 

.دوب هلأسم  هدزیـس  نآ  رد  هدـش و  رهُم  نیّرز ، يرهُم  اب  هک  داتـسرف  ورف  مالـسلا  هیلع  دوواد  رب  نامـسآ  زا  يا  هتـشون  لاعتم  دـنوادخ 
سپ نیشناج  وا  هاگنآ  داد ، خساپ  ار  اه  نآ  رگا  سپ  .سرپب  ترسپ  زا  اه  نآ  هرابرد ي  هک  داتسرف  یحو  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  سپس 

: تفگ دناشن و  نانآ  نایم  ار  نامیلس  درک و  توعد  ار  يدوهی  نهاک  داتفه  شیشک و  داتفه  مالـسلا  هیلع  دوواد  تفگ : .تسا  وت  زا 
وت زا  ار  اه  نآ  هک  داد  نامرف  ارم  تسا و  ییاه  هلأسم  نآ  رد  هک  داتـسرف  ورف  نم  رب  نامـسآ  زا  يا  همان  لاـعتم  دـنوادخ  مدـنزرف  يا 

لاؤس دهاوخ  هک  هچ  ره  دنوادخ  ربمایپ  تفگ : نامیلس  .یشاب  یم  نم  زا  دعب  نیـشناج  وت  يدرک  راکـشآ  ار  اه  نآ  رگا  سپ  .مسرپب 
.تسین دنوادخ  هب  زج  نم  قیفوت  دنک و 

اهزیچ نیرت  كانتـشحو  تسیچ ؟ اهزیچ  نیرت  سونأم  تسیچ ؟ اهزیچ  نیرترود  تسیچ ؟ اهزیچ  نیرت  کـیدزن  مرـسپ  تفگ : دوواد 
اه هداتـسیا  ود  تسیچ ؟ اـهزیچ  نیرتـشیب  تسیچ ؟ اـهزیچ  نیرتـمک  تـسیچ ؟ اـهزیچ  نیرتتـشز  تـسیچ ؟ اـهزیچ  نیرتـهب  تـسیچ ؟

درم رگا  هک  تسا  راک  مادک  نآ  دنمادک ؟ نیگمـشخ  رگید  کی  زا  ود  و  تسیچ ؟ اه  كرتشم  ود  و  دنمادک ؟ هدـنود  ود  دنتـسیچ ؟
؟ دنک شهوکن  ار  شنایاپ  داد ، ماجنا  درم  رگا  هک  تسا  راک  مادک  نآ  و  دنک ؟ شیاتس  ار  شنایاپ  دش ، بکترم 
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سونأم اّما  .يداد و  تسد  زا  ایند  زا  هچ  نآ  اهزیچ  نیرترود  اّما  تسا و  ترخآ  اهزیچ  نیرت  کیدزن  اّما  تفگ : مالسلا  هیلع  نامیلس 
نیرتـهب اـّما  تسین و  نآ  رد  حور  هک  تسا  يدـسج  اـهزیچ  نیرت  كانتـشحو  تسا و  حور  نآ  رد  هک  تسا  يدـسج  اـهزیچ  نـیرت 

اهزیچ نیرتشیب  اّما  تسا و  نیقی  ءایشا  نیرتمک  اّما  تسا و  نامیا  زا  دعب  رفک  اهزیچ  نیرت  تشز  اّما  تسا و  رفک  زا  دعب  نامیا  اهزیچ 
دنتسه زور  بش و  كرتشم  ود  اّما  دنشاب و  یم  هام  دیشروخ و  هدنود  ود  اّما  تسا و  نیمز  نامسآ و  اه  هداتسیا  ود  اّما  تسا و  کش 

، دـنک یم  شیاتـس  ار  شناـیاپ  داد  ماـجنا  درم  رگا  هـک  يراـک  اـّما  دنتـسه و  یگدـنز  گرم و  رگید ، کـی  زا  نیگمـشخ  ود  اـّما  و 
.دشاب یم  مشخ  ماگنه  يدنت  دنک  یم  شهوکن  ار  شنایاپ  دش ، بکترم  درم  رگا  هک  يراک  اّما  تسا و  مشخ  ماگنه  ییابیکش 

.دوب هدش  هداتسرف  ورف  نامسآ  زا  هک  دوب  هنوگ  نامه  اه  خساپ  .دینک  زاب  ار  رهُم  تفگ : دوواد 

.دشاب یم  وت  زا  سپ  نیشناج  وا  داد ، باوج  ار  نآ  رگا  میسرپب ؛ وا  زا  یلاؤس  رگم  میهد  یمن  تیاضر  ام  دنتفگ : اه  شیشک 

: دنتفگ وا  هب  .تسین  دنوادخ  هب  زج  نم  قیفوت  دیسرپب و  نم  زا  تفگ : مالسلا  هیلع  نامیلس 

؟ دوش دساف  ناسنا  رد  زیچ  همه  دش ، دساف  رگا  دوش و  تسرد  ناسنا  زیچ  همه  دش  تسرد  حلاص و  رگا  هک  تسا  زیچ  هچ  نآ 

.تسا بلق  نآ  تفگ :

منامرف لاعتم  دنوادخ  تفگ : سپس  تفگ و  يانث  درک و  شیاتـس  ار  لاعتم  دنوادخ  تفر و  الاب  ربنم  زا  تساخ و  اپ  هب  دوواد  هاگنآ 
.مهد رارق  دوخ  نیشناج  ار  نامیلس  هک  دهد  یم 

رتاناد رت و  تلیضف  اب  ام  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دوش ! نیـشناج  ام  رب  ناوجون  یکدوک  دنتفگ : دندروآرب و  دایرف  لیئارـسا  ینب  تفگ :
، دیسر نم  هب  ناتنخس  تفگ : نانآ  هب  درک  توعد  ار  لیئارسا  ینب  ياسؤر  طابسأ  سپ  دیسر ، مالـسلا  هیلع  دوواد  هب  ربخ  نیا  تسه !

.تسا نم  زا  دعب  رما  نیا  ّیلو  شبحاص  داد ، هویم  هک  ییاصع  ره  دیهد ، ناشن  نم  هب  ار  دوخ  ياهاصع 
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.دندروآ ار  دوخ  ياهاصع  سپ  .میدش  یضار  دنتفگ :

ار شمان  دروآ و  ار  دوخ  ياصع  نامیلـس  سپـس  دنتـشون ، .دسیونب  شیاصع  يور  ار  شمان  امـش  زا  مادک  ره  تفگ : نانآ  هب  دوواد 
حبص .دنداد  ینابهگن  نآ  رب  لیئارسا  ینب  طابسأ  ياسؤر  دش و  هتسب  اه  نآ  رب  رد  دش و  هتـشاذگ  اهاصع  نایم  هب  تشون و  نآ  يور 

، دندوب هک  هنوگ  نامه  سپ  دروآ  نوریب  ار  ناشیاهاصع  درک و  زاب  ار  رد  دمآ و  شیپ  سپـس  دناوخ ، نانآ  اب  ار  حبـص  زامن  دـش  هک 
ار نآ  هک  دوواد  .دندرک  میلست  مالسلا  هیلع  دوواد  هب  ار  نآ  سپ  تفگ : .دوب  هداد  هویم  گرب و  نامیلـس  یتسد  بوچ  طقف  دندوب و 

امش رب  نم  نیشناج  نیا  تفگ : درک و  تکرح  لیئارسا  ینب  رد  داد و  رارق  دوخ  نیشناج  ار  نامیلس  تفگ و  ساپـس  ار  دنوادخ  دید ،
« .تسا نم  زا  دعب 

( ...ًالماع لمعتسا  نم  ) ...دریگ راک  هب  ار  يرازگراک  سک  ره  ثیدح :  - 3

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  شترضح  شیامرف  زا  لامعلازنک »  » رد هک  تسا  ینآ  ملعا ، صخش  رد  تماما  تفالخ و  نّیعت  ياه  لیلد  زا 
باتک هب  رتاناد  وا و  زا  رتراوازس  یصخش  نانآ  نایم  رد  دناد  یم  هک  یلاح  رد  دریگ  راک  هب  ار  يرازگراک  ناناملـسم  زا  هک  یـسک  »

هب رگا  نوچ  (1) .ساّبع » نبا  زا  .د  تسا م  هدرک  تنایخ  ناناملسم  یمامت  شربمایپ و  دنوادخ و  هب  .تسه  شربمایپ  ّتنس  دنوادخ و 
نامگ سپ  دشاب ، هتـشاد  یپ  رد  ناناملـسم  یمامت  شرمایپ و  دـنوادخ و  هب  یتنایخ  نینچ  کچوک  يراک  رد  يرازگراک  يریگراک 

!؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  ادخ  لوسر  زا  امظع  تفالخ  يربک و  تماما  هماع و  تیالو  هب  وت 

هدش تیاور  راعشا  زا  لیلد   - 4

یلع حدم  رد  هفیقـس  زا  دـعب  هک  هدـش  تیاور  هباحـص  زا  یکی  زا  هک  تسا  يراعـشا  تماما ، يارب  تیملعا  ياضتقا  رب  ياه  لیلد  زا 
هک هتشاد  نایب  تسا و  هدورس  مالسلا  هیلع 

ص:531

.40 6  / لامعلازنک ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 631 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_531_1
http://www.ghaemiyeh.com


تنک ام  : » تسا نیا  راعـشا  تسا و  هفاحقوبا  نبرکبوبا  نودـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  تفـالخ  بحاـص  وا 
فرحنم رمألا  ّنأ  بسحأ 

دناوخ و زامن  امش  هلبق ي  رب  هک  دوبن  یسک  نیتسخن  وا  رگم  .دوش  فرحنم  نسحلاوبا  زا  سپس  مشاه  زا  رما  هک  مدرک  یمن  نامگ  - 
نفک لسغ و  رد  لیئربج  هک  یـسک  ربمایپ و  هب  هقباس  رظن  زا  مدرم  نیرت  کیدزن  وا  رگم  تسین ؟ اه  ّتنـس  راثآ و  هب  مدرم  نیرتاـناد 

رد هک  ییاه  ییوکین  زا  تسین  مدرم  رد  .تسه و  مدرم  مامت  رد  هچ  ره  تسه  وا  رد  هک  یسک  دوبن ؟ دوب ، شرایتسد  ربمایپ )  ) ندرک
.تساه هنتف  نیزاغآ  زا  امش  تعیب  کنیا  .میسانشب  ار  نآ  هک  دنادرگرب  وا  زا  ار  امش  زیچ  هچ  .تسه  وا 

« رشبلا رابخأ  یف  رصتخملا   » رد ار  نآ  مه  یبویا  .تسا (1)و  هداد  تبسن  بلّطملادبع » نب  ساّبع   » هب هدروآ و  یمزراوخ  ار  تایبا  نیا 
رد .تسا (2) و  هداد  تبـسن  بهلوـبا » نبهبتع   » هب ار  اـه  نآ  تسا و  هدروآ  تاـملک ، یـضعب  رد  یکدـنا  فـالتخا  رخآ و  تیب  زج 

: تسا وا  هتفگ ي  نتم  نیا  تسا و  هدرک  بستنم  بلّطملادبع » نب  بهلوبا  نادنزرف  زا  یکی   » هب ار  اه  نآ  تایقفوملا » »

نیرجاهم و مومع  تفگ : دـندرک ، راختفا  نآ  هب  هرم  نب  میت  هلیبق ي )  ) دـش تعیب  رکبوبا  اـب  یتقو  درک : تیاور  قاحـسا  نبدّـمحم  » 
نب لضف  سپ  .تسا  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  تفالخ  بحاص  هک  دنتـشادن  دـیدرت  راـصنا  زا  يرایـسب 
نیا رگا  امش و  هن  میتسه  نآ  لها  ام  دیتفرگ و  توبن  ببـس  هب  ار  تفالخ  امـش  میت  ینب  يا  هژیو  هب  شیرق و  هورگ  يا  تفگ : ساّبع 

هنیک ي تداسح و  تهج  زا  دوب  دـهاوخ  ام  ریغ  زا  رتشیب  ام  زا  مدرم  يدونـشخان  میتسه ، شراوازـس  اـم  هک  میوش  راتـساوخ  ار  راـک 
ام و  ام ، هب  تبسن 
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ام تفگ : بلّطملادـبع  نب  بهلوبا  نادـنزرف  زا  یکی  دریذـپ و  یم  نایاپ  وا  هب  راـک  هک  تسه  اـم  بحاـص  دزن  یناـمیپ  هک  میناد  یم 
فرصنم رمألا  ّنأ  بسحأ  تنک 

ْنَم یبّنلاب و  ًادهع  ساّنلا  برقأ  و 

دناوخ زامن  امش  هلبق ي  هب  هک  تسین  یسک  نیتسخن  وا  رگم  .نسحلاوبا  زا  سپس  مشاه  زا  دوش  ادج  رما  نیا  هک  مدرک  یمن  نامگ  - 
لسغ و رد  لیئربج  هک  یـسک  دوبن و  ربمایپ  هب  هقباس  رظن  زا  مدرم  نیرت  کیدزن  وا  ایآ  و  تساه ؟ ّتنـس  نآرق و  هب  مدرم  نیرتاناد  و 

ییوکین تسین  مدرم  رد  دنرادن و  کش  نآ  رد  تساه و  نآ  رد  هچ  ره  تسه  وا  رد  هک  یـسک  دوب ؟ وا  رایتسد  ربمایپ )  ) ندرک نفک 
.تساه نایز  نیرت  گرزب  زا  ام  نایز  نیا  کنیا  مینادب ، ار  نآ  سپ  دنادرگرب  وا  زا  ار  نانآ  يزیچ  هچ  .تسه  وا  رد  هک  ییاه 

ثحب رد  ثیدحلا » هیفلأ  حرش  ثیغملا -  حتف   » رد يواخـس  نینچ  مه  و  حاضیالا » دییقتلا و   » رد و  هیفلألا » حرـش   » رد یقارعلا  نیز  و 
شمود باتک  رد  یقارع  هتفگ ي  نتم  نیا  .دنا و  هداد  تبسن  تباث » نبهمیزخ   » هب ار  نآ  دروآ ، مالسا  هک  یـسک  نیتسخن  هرابرد ي 

: تسا

هک تسا  هدروآ  ار  بلطم  نیا  رب  یناـگمه  قاـّفتا  ربلادـبع  نبا  دروآ و  مالـسا  هک  تسا  يدرم  نیلّوا  یلع  هک  تـسا  نآ  تـسرد  «و 
نیلّوا وا  تسا و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  سپس  هجیدخ ، دروآ  نامیا  هک  یسک  نیتسخن  دیوگ : هریـسلا »  » رد قاحـسا  نبا  و  دمآ ، دهاوخ 

دعب هثراح  نبدیز  سپس  .دوب  هلاس  هد  يرسپ  هک  یلاح  رد  دروآ ؛ نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هک  تسا  يدرم 
تسرد هک  میدروآ  هچ  نآ  .شا و  هتفگ  نایاپ  ات  درک ، راکشآ  ار  شمالسا  رکبوبا  سپس  .دروآ  مالـسا  هک  دوب  يدرم  نیلّوا  یلع  زا 

ترأ و نب  بابخ  یسراف و  ناملس  و  رذوبا ، تسا : هباحـص  رتشیب  هتفگ ي  دروآ ، مالـسا  هک  تسا  يدرم  نیتسخن  یلع  هک  تسا  نآ 
، دوسأ نبدادقم  و  يراصنا ، بّویأوبا  و  مقرا ، نبدیز  تباث و  نبهمیزخ 
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.يدنک فیفع  کلام و  نب  سنأ  يردخ و  دیعسوبا  هّللادبع و  نبرباج  هرم و  نب  یلعی  و 

ًافرصنم رمألا  اذه  بسحأ  تنک  ام  دورس : نینچ  تباث  نبهمیزخ  يارب  ینابزرم  هّللادبعوبا  و 

.دنا هداد  تبسن  وا  هب  ار  نآ  هیندللا » بهاوملا  حرش   » رد یناقرز  و  بابحألاهضور »  » رد يزاریش  هنوگ  نیمه  و 

هب ار  راعشا  نآ  شریسفت  رد  يواضیب  و  نآرقلا » بئارغ   » ریسفت رد  يروباشین  و  بیغلا » حیتافم   » ریسفت رد  يزار  رخف  دننام  یـضعب  و 
تبسن برح » نب  نایفسوبا   » هب ار  نآ  هینامثعلا » ضقن   » رد یفاکسا  رفعجوبا  دننام  رگید  یـضعب  .دنا (1) هداد  تبسن  تباث  نب  ناسح 

، فورعم هدش  تیاور  ياهرعش  اّما  و  دیوگ : دروآ  مالسا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هک  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هرابرد ي  دنا و  هداد 
.تسا هدش  رشتنم  رایسب و 

دّمحم دعب  رمألا  ّیلو  ّنإ  و  طیعموبأ : نبهبقع  نبدیلو  هب  خساپ  رد  بلّطملادبع ، نب  ثراح  نب  نایفسوبا  نب  هّللادبع  هتفگ ي  هلمج  زا 

تـسا یـسک  نیتسخن  وا و  هشیر  مه  ربمایپ و  نیـشناج  تقیقح  هب  .تسوا  رای  اج  همه  رد  هک  تسا  یلع  رما ، ّیلو  دّمحم  زا  دعب  و  - 
.درب هانپ  وا  هب  دناوخ و  زامن  هک 

: تفگ تباث  نبهمیزخ  و 
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هلهأ نود  نم  هّللا  لوسر  ّیصو 

زج دناوخ  زامن  هک  مدرم  یمامت  زا  نیتسخن  هتـشذگ و  ياه  نامز  زا  شراوس  هکی  شنادناخ و  رگید  زا  ریغ  ادـخ  لوسر  نیـشناج  - 
.تساه تمعن  ياراد  دنوادخ  نانز و  نیرتهب 

فرصنم رمألا  ّنأ  بسحأ  تنک  ام  تفگ : دش  تعیب  رکبوبا  اب  هک  یماگنه  سمشدبع  نب  هیما  نب  برح  نب  نایفسوبا  و 

رحصم مکل  ًاّیلع  َّنإ  و  تفگ : ریبز  هحلط و  دیدهت  اب  یلؤد  دوسألاوبأ  و 

هک یلاـح  رد  دوب  هّکم  رد  ناگدـننک  تداـبع  نیتسخن  وا  هک  دیـشاب  هاـگآ  هایـس ، ریـش  تسوا  دـننامه  تسا  ریـش  امـش  يارب  یلع  - 
دش یمن  تدابع  دنوادخ 

يور امیف  هباجأ  نم  لّوأ  یفطصملا  ّمع  نبا  ّیلع و  اذه  تفگ : نیفص  رد  یناوخزجر  اب  ینادمه  سیق  نبدیعس  و 

يوغ نم  یلابی  مامإلا ال  وه 

درک تیاور  هچ  نآ  رد  درک  تباجا  ار  وا  هک  یسک  نیتسخن  تسا  یفطصم  يومعرسپ  یلع و  نیا  - 

.دنک یمن  ییانتعا  دش ، هارمگ  هکنآ  تسا و  ماما  وا 

ّهناف هورصنا  ًاّیلع و  اوطوحف  تفگ : يدسا  هفیذح ي  نبدیزی  نبرفز  و 

هک یلاح  رد  دـینکن ؛ شیرای  رگا  .تساه و  نیلّوا  نیلّوا  مالـسا  رد  تسا و  نیـشناج  وا  دـینک  شیراـی  دـیریگ و  ناـیم  رد  ار  یلع  - 
.تسین نات  نیمزرس  زا  یلّوحتم  هدننادرگرب و  امش  يارب  سپ  تسا  رایسب  ثداوح 
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.دوب دهاوخ  ادخ  تّجح  نآ  دورو  دش ، عنتمم  ناسمه  ود  ندمآرد  قاّفتا  یطاوت و  رگا  دنتسه ، رابخا  نوچ  مه  راعشا  و 

« ...مدرک یم  كرد  ار  لبج  نبذاعم  رگا  : » رمع هتفگ ي   - 5

ات دوب  یم  هدنز  لبج  نبذاعم  شگرم ، ماگنه  درک  یم  وزرآ  وا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  باطخ  نبرمع  زا  هچ  نآ  تساه : یتفگـش  زا 
ّقح رد  هک  دوب  هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دوب  نیا  شنامگ  رب  انب  شتّلع -  درک و  یم  دوخ  نیـشناج  ار  وا 

: دومرف لبج  نبذاعم 

« .دوب دهاوخ  نانآ  شیپاشیپ  لبج  نبذُاعم  دنیآ  درِگ  تمایق  زور  نادنمشناد  هک  یماگنه  »

و هسایـسلا » همامالا و   » رد هبیتق  نبا  و  دنـسملا »  » رد دـمحا  تاقبّطلا »  » رد دعـس  نبا  دـنا : هدرک  تیاور  ار  ناتـساد  نیا  هک  یناـسک  زا 
...و لامعلازنک »  » رد یقّتم  و  يرابلا » حتف   » رد ینالقسع  رجح و  نبا  و  هیلحلا »  » رد میعنوبا 

نبدیعـس زا  نوراه ، نبدیزی  داد  ربخ  ار  ام  : » دیوگ دعـس  نبا  (1) .شتواضق » لصف  رد  و  اهباب » یلع  ملعلاهنیدـم و  اـنأ  : » میدرک رکذ 
: تفگ هک  هبورعوبأ 

، مدرک یم  دوخ  نیشناج  ار  وا  سپ  مدرک  یم  كرد  ار  لبج  نبذاعم  رگا  تفگ : باطخ  نبرمع  تفگ : یم  بشوح  نبرهـش  مدینش 
تمایق زور  نادنمـشناد  هک  یماگنه  تفگ : یم  تربمایپ  مدینـش  مراگدرورپ ! متفگ : یم  دیـسرپ  یم  نم  زا  هراب  نیا  رد  مراگدرورپ 

ندوب مّدقم  هک  دوش  یم  هتسناد  اج  نیا  زا  (2) .دوب » دهاوخ  نانآ  زا  رتولج  گنـس  کی  باترپ  هزادنا ي  هب  لبج  نبذاعم  دنیآ ، درِگ 
نیرت يوق  زا  دوخ  نیا  تسناد و  یم  زیاج  ار  ینیـشناج  عوضوم  نیا  هب  دانتـسا  اب  رمع  تسا و  هدنـسب  ینیـشناج  يارب  شناد  رد  درم 

نادان و ار  رمع  دـشاب ، ینعم  نیا  فالخ  یعّدـم  سک  ره  تسا و  تماما  تفـالخ و  هب  وا  يرتراوازـس  و  رتاـناد ، يرترب  رب  اـه  هاوگ 
.تسا هدروآ  رامش  هب  زغم  کبس 

هلمج زا  تشادن  ار  شناد  زج  ندوب  ماما  رد  ربتعم  ياهطرش  زا  ذاعم  هک  دنچ  ره 

ص:536
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«... .دنتسه شیرق  زا  هّمئا   » هک تسا  ررقم  نوچ  ندوب ؛ یشرق 

: دیوگ يولهد 

هنیس رد  يزیچ  دنوادخ  : » دننام دش ، تباث  ّتنس  لها  تیاور  هب  هک  هنوگ  نآ  وا ، ریغ  رد  نآ  زا  رتالاب  ای  طرـش  نآ  دوجو  اب  هژیو  هب  »
« .متخیر رکبوبا  هنیس ي  رد  ار  نآ  هکنیا  زج  تخیرن  ما 

: میوگ

دندوب و یمهفن  ینادان و  زا  ییالاب  هجرد ي  رد  خیـش  هس  نآ  هک  دناد  یم  دشاب ، هتـشاد  راثآ  رابخا و  رد  یـشهوژپ  كدنا  سک  ره 
.دیامن هعجارم  نآ  هب  دهاوخ  هک  سک  ره  تسا ، هدروآ  نعاطملا » دییشت   » رد ار  نآ  لئالد  زا  ییاه  هشوگ  یلق  دّمحم  دّیس  هماّلع 

نانآ مومع  دـنا و  هدادـن  رارق  ماما  رد  ار  ماکحا  مامت  هب  لعفلاب  ییاناد  طرـش  ّتنـس ، لـها  رادـیاپ ، تباـث و  تقیقح  نیا  هب  هّجوت  اـب 
دّلقم نید  روما  رد  ماما  هک  دـنا  هتـسناد  زیاج  هتـشاذگن و  مه  ار  طرـش  نیا  يدادـعت  هکنیا  زج  دـنا ، هتـسناد  هدنـسب  ار  داهتجا  طرش 

.تسین اه  خیش  تفالخ  ندرک  تسرد  يارب  نانآ  شالت  زج  نیا  دشاب و  اهدهتجم 

طرـش روهمج  : » دـیوگ هک  اج  نآ  تسا ، هدروآ  ماما  ياهطرـش  ندرمـش  رب  رد  دـصاقملا » حرـش   » رد ار  اـه  نیا  همه ي  ینازاـتفت  و 
دشاب دهتجم  عورف  لوصا و  رد  دشاب ، هتشادن  یسرت  نانمشد ، ربارب  رد  يرادیاپ  دودح و  نتشاد  اپرب  زا  ات  دنا  هدوزفا  ار  ندوب  عاجش 

.دنکن يراکبارخ  مدرم  تسایس  رد  ات  دشاب  هتشاد  يار  هاگدید و  اهراک  ریبدت  رد  دراد و  اپ  رب  ار  نید  رما  دناوتب  ات 

هب دنا  هدرک  هدنسب  دوش و  یم  عمج  صخش  کی  رد  اه  نآ  همه ي  تردن  هب  نوچ  دنا ؛ هدادن  رارق  طرـش  ار  اه  نآ  رگید  یـضعب  و 
زا ینید  ياهراک  رد  دراذـگاو و  ناعاجـش  هب  ار  تالکـشم  اب  ییورایور  اه و  گنج  راک  هک  هنوگ  نیدـب  نارگید ، زا  نتفرگ  يرای 

تروشم حیحص  شنیب  يأر و  ناگدنراد  اب  تکلمم  ياهراک  رد  دریگب و  اوتف  نیدهتجم 
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.تسا هدرک  عافد  نآ  زا  دییأت و  همامإلا » نایبت  یف  همارکلا  لیلکأ   » رد ار  اه  یضعب  نیا  هتفگ ي  ناخ  نسح  قیدص  (1)و  .دنک »

« .رکب یبا  ردص  یف  هتببص  الا و  يردص  یف  هّللا  ّبصام   » اب هضراعم  ندرک  لطاب  - 12

هراشا

(2)

: دیوگ يولهد 

« .متخیر رکبوبا  هنیس ي  رد  ار  نآ  هک  نیا  زج  تخیرن  ما  هنیس  رد  يزیچ  دنوادخ  »

: میوگ

: تسا هدشن  هتفریذپ  لطاب و  لیلد  دنچ  هب  هضراعم  نیا 

تسا یگتخاس  ثیدح  نیا   - 1

هک تسا  نیا  شموهفم  نوچ  دـهد ؛ یم  شندوب  لطاب  رب  مکح  میلـس  لقع  تسا و  راکـشآ  ثیدـح  نیا  ندوب  یگتخاس  ياه  هناشن 
ندوب لطاب  یناملسم  ره  هک  تسا  يرما  نیا  هک  دنتسه ، ناسکی  اه  شناد  مامت  رد  رکبوبا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

.دناد یم  یعطق  ار  نآ 

عقاو اب  قباطت  مدع   - 2

نیا هک  تسا  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهـشناد  یمامت  هدنراد ي  رکبوبا  هک  دـیآ  یمرب  ثیدـح  نیا  زا  نینچ  مه  و 
ماکحا و هب  تبسن  رکبوبا  ینادان  نوچ  تسا ؛ لطاب  مه 
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، نآ هب  هعجارم ي  اب  هک  تسا  هدمآ  نعاطملا » دییشت   » باتک رد  لیصفت  هب  نآ  دراوم  یضعب  تسین و  هدیشوپ  یسک  رب  لئاسم  رگید 
رد هک  اج  نآ  ات  ...دوش  یم  راکشآ  تعیرش  لئاسم  ینآرق و  ياه  هیآ  ینیقی و  فراعم  ماکحا و  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  رکبوبا  لهج 

تلالد نیا  ...تسا و  هدومن  اتفتـسا  وا  زا  هدرک و  هعجارم  يرگید  هب  هدـمآ  شیپ  ثداوح  رد  هدرک و  فارتعا  دوخ  لهج  هب  ییاهاج 
ادـخ لوسر  هب  هک  تسا  یغورد  متخیر » رکبوـبا  هنیـس ي  رد  ار  نآ  هک  نیا  زج  تخیرن  ما  هنیـس  رد  يزیچ  دـنوادخ   » هکنیا رب  دراد 

.تسا هدش  هداد  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

يزوج نبا  رظن   - 3

: دیوگ رکبوبا  نأش  رد  یگتخاس  رابخا  زا  يدادعت  نایب  زا  سپ  يزوج  نبا 

ینعملا حیحـص  اه  نآ  زا  یـضعب  مدرک ، اهر  دـننک  یم  تیاور  رکبوبا  تلیـضف  رد  هک  ار  يرایـسب  ياـه  ثیدـح  دـیوگ : هدنـسیون  »
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  مونش  یم  یماع  مدرم  زا  هراومه  درادن و  یـشزرا  یـضعب  دوش و  یمن  تباث  ناشلقن  یلو  دنتـسه 

هاـگ ره  متخیر و  رکبوبا  هنیـس ي  رد  ار  نآ  هک  نیا  زج  تخیرن  ما  هنیـس  رد  يزیچ  دـنوادخ  دومرف : هک  دـننک  یم  لـقن  ملـس  هلآ و 
هب وا  سپ  متفرگ  یـشیپ  وا  زا  میدوب ، هقباـسم  بسا  ود  دـننام  رکبوـبا  نم و  مسوـب و  یم  ار  رکبوـبا  شیر  موـش ، یم  تشهب  قاتـشم 
هن حیحـص و  ياه ) تیاور   ) رد اه  نیا  زا  يرثا  هک  مدرک  یم  يوریپ  وا  زا  ییاهزیچ  رد  تفرگ  یم  یـشیپ  نم  زا  رگا  دـمآ و  ملاـبند 

: تسا ییاه  هتکن  نخس  نیا  رد  (1)و  .تسین » یبلاطم  نینچ  هلاطا  رد  يدوس  میتفاین و  یگتخاس  رد 

شنداد رارق  شهوکن  دروم  ندرک و  رکذ  هب  یّتح  يزوج  نبا  هک  تسا  هدیسر  نالطب  زا  يا  هجرد  هب  يرادنپ ، ثیدح  نیا  تسخن :
...تسا راکشآ  حضاو و  اه  نآ  نالطب  یتسس و  هک  تسا  هدروآ  ییاه  ثیدح  رد  ار  نآ  هکلب  تسا ؛ هتخادرپن 

نادنمشناد هک  تسا  یماع  مدرم  یپ  رد  یپ  يزادرپ  غورد  نخس ، نیا  مود :
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...دنا هتخادرپن  نآ  رکذ  هب  ًاقلطم 

...تسا یتسردان  طوقس و  تیاهن  نیا  تسین و  نآ  زا  اه  یگتخاس  رد  هن  حیحص و  رد  هن  يرثا  هک  تسا  ییاهارتفا  زا  نیا  موس :

...تسین شدننامه  رد  مالک  هلاطا  رد  يا  هدیاف  مراهچ :

نبا  » نخـس هب  دـنزب  هنعط  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح هب  هک  دـنک  یم  شالت  هدوهیب  یتقو  هک  تسا  نیا  يولهد  راک  ياـه  یتفگـش  زا  و 
نیا دنک و  یم  يرود  ...دـشن » هتخیر  نم  هنیـس ي  رد   » یگتخاس ثیدـح  هب  تبـسن  شندز  هنعط  زا  یلو  دـیامن  یم  دانتـسا  يزوج »

هدومن تداع  ینمشد  يژک و  هب  هدرک و  زورب  ییاهراتفر  نینچ  رایسب  هچ  يولهد  زا  .دیادز و  یمن  ار  وا  راک  یتفگش  دبا  ات  تکرح 
.تسا

یبّیط هاگدید   - 4

زا يدوز  هب  هک  تسا  هدرک  ثیدـح  ندوب  یگتخاس  رب  ّصن  ثیدـحلا » لوصا  یف  هصـالخلا   » شباـتک رد  یبّیط  هّللادـبع  نب  نیـسح 
.دوش یم  هتسناد  یناکوش  ینتف و  ياه  ترابع 

یبّیط لاح  حرش 

.تسا ثیدح  رد  ّتنس  لها  روهشم  نارگشهوژپ  زا  وا 

زور رد  هتـشون  نیا  شیاریپ  شیاریو و  يروآدرگ ، نتـشون ، زا  دیوگ : لاجّرلا » ءامـسأ  یف  لامکإلا   » باتک نایاپ  رد  يزیربت  بیطخ 
ترفغم شـشخب و  دـنموزرآ  ناگدـنب و  نیرتناوتاـن  نم  متفاـی و  تغارف  لـهچ  دـصتفه و  لاـس  درفلا ، مارحلا  بـجر  متـسیب  هـعمج 

ّتلم فرش  نارگشهوژپ ، ياوشیپ  نارّسفم و  ناطلس  میالوم  داتسا و  يرای  اب  دّمحم ، دنزرف  بیطخ  هّللادبع  نبدّمحم  لاعتم ، دنوادخ 
هنوگ نامه  مدرک  هضرع  وا  رب  ار  نآ  سپس  متشون ، ار  نآ  یبّیط ، دّمحم  نب  هّللادبع  نب  نیسح  ناناملسم ، رب  دنوادخ  تّجح  نید ، و 

نآ زا  ساپـس  و  درمـش ، وـکین  نآ  دـننام  زین  ار  نیا  تسناد و  هدیدنـسپ  نآ  دـننام  ار  نیا  سپ  مدرک ، هضرع  وا  رب  ار  هاکـشملا »  » هک
نایناهج راگدرورپ  دنوادخ 
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«. شباحصا یمامت  شنادناخ و  دّمحم و  رب  مالس  دورد و  تسا و 

عضاوتم هدنشخب  وا  ...نآ  ریغ  هاکشملا و  حرش  هدنسیون ي  روهشم ، ییاوشیپ  یبّیط ، هّللادبع  نبدّمحم  نب  نیسح  : » دیوگ رجح  نبا  و 
(1)و .دوب » اه  ّتنـس  نآرق و  زا  قیاقد  جارختـسا  رد  يزراـب  هنومن ي  ...دوب  هدروآ  يور  شناد  شرتسگ  هب  .دوب  وکین  ییاـهرواب  اـب 

.دنک (2) یم  لقن  ار  ینالقسع  رجح  نبا  نخس  سپس  نایب » یناعم و  یبرع و  لوقعم و  رد  هماّلع  روهشم ، ماما  دیوگ ...« : یطویس 

مّیق نبا  رظن   - 5

هتفگ ي نتم  يدوز  هب  و  دنا » هتخاس  ار  نآ  ّتنس  هب  بستنم  ِنانادان  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  : » تسا هیزوج  میق  نبا  رظن  نخس و  نیا  و 
.دمآ دهاوخ  يراق »  » زا وا 

مّیق نبا  لاح  حرش 

مّیق نبا  سمـش  ، ریرج نبدیعـس  نب  بّویا  نبرکبوبا  نبدّـمحم  :» مینک یم  هدنـسب  یطویـس  هتـشون ي  نتم  هب  مّیق  نبا  لاح  حرـش  يارب 
ار تابجاو  هقف.دـناوخ و  یلعب  حـتفلاوبأ  نباو  یـسنوتدجم  دزنار  یبرع  ، دـمآ اـیند  هب  لاس 691 رفـص  متفهرد  ، هماـّلع یلبنح  هیزوج 

نبرصنوبا مئادلادبع و  نبرکبوبا  نامیلـس و  یقتزاار  ثیدح  ودناوخ  يدنه  یفـصو  وادزنار  تیبرع  لصاودو  تخومآ  هیمیت  نبادزن 
.دینش نارگید  معطم و  یسیع  يزاریش و 

: شیاه باتک  زا  .دـش  تیبرع  لـصا  ود  عورف و  ثیدـح و  ریـسفت و  رد  هّمئا  ناـگرزب  زا  دومن و  داـهتجا  درک و  هرظاـنم  تشون و  وا 
ّبر نع  نیعقوـملا  ملاـعم  هالّـصلا ، یف  نیدـیلا  عـفر  نیب  نیدـجنلا  رفـس  دووادوـبا ، ننـس  بّذـهم  هداعـسلاراد ، حاـتفم  داـعملاداز و 

(3) .دشاب » یم  ...نیملاعلا 
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يدابآزوریف رظن   - 6

: دیوگ هداعّسلارفس »  » شباتک نایاپ  رد  يدابآزوریف  يزاریش  بوقعی  نبدّمحم  نیّدلادجم 

يارب یمومع و  روط  هب  مدرم  يارب  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  تسا : ثیدـح  نیا  رکبوبا ، لـیاضف  رد  اـه  یگتخاـس  نیرتروهـشم  زا  » 
.متخیر رکبوبا  هنیس ي  رد  ار  نآ  هک  نیا  زج  تخیرن  ما  هنیس  رد  يزیچ  دنوادخ  ثیدح : .دنک و  یم  یّلجت  صاخ  روط  هب  رکبوبا 

: ثیدح .دیسوب و  یم  ار  رکبوبا ] شیر [  درک ، یم  ادیپ  قایتشا  تشهب  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  ثیدح : و 
: ثیدح و  میتسه ، هقباسم  بسا  ود  دننامه  رکبوبا  نم و 

یلقع تهادب  هب  هک  تسا  ییاهارتفا  زا  هک  اه  نیا  دننامه  دیزگرب و  ار  رکبوبا  حور  دـیزگرب ، ار  حاورا  هک  یماگنه  لاعتم  دـنوادخ 
« .تسا مولعم  شندوب  لطاب 

اه یتشز  نیرت  تشز  زا  نیا  مدوخ  ناج  هب  رکبوبا ؟ شناد  تابثا  تهج  رد  نآ ، رب  دامتعا  نخس و  نیا  هب  دانتسا  تسا  زیاج  ایآ  سپ 
!! تساه غورد  نیرتراکشآ  اهراک و  نیرتدنسپان  و 

ینتف رظن   - 7

رد يزیچ  دنوادخ  هدمآ : هصالخ  باتک  رد  : » دیوگ نینچ  هدرک ، حیرصت  ثیدح  نیا  ندوب  یگتخاس  هب  ینتف  یتارجگ  رهاط  دّمحم 
(1) .تسا » یگتخاس  .متخیر  رکبوبا  هنیس ي  رد  ار  نآ  هک  نیا  زج  تخیرن  ما  هنیس 

يراق رظن   - 8

: دیوگ مّیق  نبا  زا  لقن  هب  يربکلا » تاعوضوملا   » رد يراق 

يارب یمومع و  روط  هب  مدرم  يارب  دنوادخ  تسا : ثیدح  نیا  دـنا  هتخاس  رکبوبا  لضف  رد  ّتنـس  لها  هب  بستنم  ِنانادان  هچ  نآ  زا  »
دنک یم  یّلجت  صاخ  روط  هب  رکبوبا 
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یم تشهب  قاتـشم  هاگ  ره  ثیدح : .متخیر و  رکبوبا  هنیـس ي  رد  ار  نآ  هک  نیا  زج  تخیرن  ما  هنیـس  رد  يزیچ  دنوادخ  ثیدـح : و 
ار اه  حور  دنوادخ  یتقو  ثیدح : .میتسه و  هقباسم  بسا  ود  نوچ  رکبوبا  نم و  ثیدح : .دیسوب و  یم  ار  رکبوبا  دیفس  نساحم  دش 

نم دـندرک و  یم  تبحـص  رگید  کی  اب  رکبوبا  مالـسلا و  هیلع  ادـخ  لوسر  رمع : ثیدـح  .درک و  باختنا  ار  رکبوبا  حور  دـیزگرب ،
هب متفگ  یم  نخـس  ناتیارب  رمع  لیاضف  رد  شتّما  رد  حون  رمع  هزادـنا ي  هب  رگا  ثیدـح : .مدوب و  ود  نآ  ناـیم  یگنز  کـی  دـننام 

هکلب تفرگن ؛ یشیپ  امش  زا  ناوارف  زامن  هزور و  اب  رکبوبا  ثیدح : .تسا و  رکبوبا  ياه  هنسح  زا  يا  هنسح  رمع  دیـسر و  یمن  نایاپ 
« .تسا شاّیع  نبرکبوبا  نانخس  زا  نیا  دنام و  یقاب  شا  هنیس  رد  هک  يزیچ  اب 

دراد دوخ  يارب  هک  یـشناد  لضف و  ياعّدا  مامت  اب  راکـشآ -  تشز  غورد  نیا  هب  يولهد  جاجتحا  هک  دوش  یم  هتـسناد  اج  نیا  زا  و 
.تسین شلها  قح و  اب  يزرودانع  یتخسرس و  يور  زا  زج 

يولهد ّقحلادبع  رظن   - 9

نیا لاثما  همه ي  دیوگ : هدنـسیون  : » تسا هدرک  دـییأت  نینچ  هداعّـسلا » رفـس  حرـش   » رد ار  يدابآزوریف  رظن  يولهد  ّقحلادـبع  خـیش 
جراخ ای  نیلـسرملا  دّیـس  اب  هبتر  رد  تاواسم  موهفم  هب  ای  هریغ  ناربماـیپ و  زا  ناگدـیرفآ  ماـمت  زا  يرترب  شا  همزـال  هک  اـه  ثیدـح 

« .تسا یگتخاس  دشاب  یم  تداع  لقع و  مکح  هریاد ي  زا  شندوب 

يدابآ هلإ  رظن   - 10

يزیچ نآ  رب  نوزفا  هک  هنوگ  نادب  هدرک و  فارتعا  دنـسپان  تشز و  یگتخاس  بلطم  نیا  ندوب  یگتخاس  هب  يدابآ  هلإ  رخاف  دّمحم 
: تسا نینچ  نآ  نایب  .تسا  هدرک  تابثا  ار  نآ  تسین 

يراـی و تیاـهن  دـنا و  هدرک  لالدتـسا  رکبوـبا  ّتیلـضفا  رب  هیآ  نیا  هب  ّتنـس  لـها  : » تسا هـتفگ  راـغ  هـیآ ي  ریـسفت  رد  يروباـشین 
رد شرهاظ و  نطاب و  تقفاوم  شتبحاصم و 
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هتفگ هب  دوب  شناد  رد  راغ و  رد  ادـخ  لوسر  هارمه  وا  هکنیا  و  درک ، یمن  دامتعا  وا  رب  تلاـح  نآ  دـننام  رد  ربماـیپ  تروص  نیا  ریغ 
باـتک رد  يرتشوش )  - ) يرتـست هّللارون  هماـّلع  (1) .مـتخیر » رکبوـبا  هنیـس ي  رد  هـک  نـیا  زج  دـشن  هـتخیر  يزیچ  ما  هنیـس  رد  شا :

هک نیا  دوـب و  شناد  رد  ربـمیپ  ِنیمود  رکبوـبا ، هک  وا  هتفگ ي  اـّما  و  : » دـیوگ نینچ  وا  ّدر  رد  راـغلا » هیآ  ریـسفت  یفراوـعلا  فـشک  »
نخـس ياه  هدـنام  هت  زا  متخیر ، رکبوبا  هنیـس ي  رد  ار  نآ  هک  نیا  زج  دـشن  هتخیر  يزیچ  ما  هنیـس  رد  هتفگ : نیا  هب  هدرک  لالدتـسا 

نیّدـلادجم یعفاـش  ناثّدـحم  نیرخآ  لـضاف ، داتـسا  هکنیا  رب  نوزفا  درک ، لالدتـسا  رکبوبا  ّتیلـضفا  رب  هیآ  نآ  اـب  ناوت  یمن  .تسا 
، نآ ریغ  ثیدح و  نیا  تسا : هدروآ  هداعّسلارفس »  » مان هب  شروهشم  باتک  نایاپ  رد  هغللا -  یف  سوماقلا  هدنسیون ي  يدابآزوریف - 
، تسا یلقع  یهیدب  ناشندوب  لطاب  هک  تسا  ییاهارتفا  اه و  یگتخاس  نیرتروهـشم  زا  تسا ، هدش  تیاور  رکبوبا  نأش  رد  هچ  نآ  زا 

« خلا

هتفگ يروباشین  نخـس  رب  هراشا  اب  يرتست  یـضاق  رب  ّدر  رد  قیّدـصلا » هرـصن  یف  قیقحتلا  هّرد   » شباـتک رد  يداـبآ  هلإ  رخاـف  دّـمحم 
: تسا

مه ام  دزن  یلاعت  هّللادمحب  تسا  هدروآ  ربمایپ  يارب  شناد  رد  رکبوبا  ندوب  نیمود  رب  لیلد  هک  ار  یثیدح  هک  اج  نآ  زا  مجنپ : اّما  «و 
هب هدرک  لالدتسا  نآ  هب  هک  هماّلع  نآ  متـشاد  تسود  دنا ، هدرک  حیرـصت  نآ  هب  هقث  ناگرزب  زا  رفن  نیدنچ  هک  تساه ، یگتخاس  زا 
هک نیا  جاجتحا و  ندوب  فیعـض  تهج  هب  درک  یم  طقاس  نخـس  فیدر  زا  ار  ربمایپ  يارب  ندوب  یناث  نیا  درک و  یمن  جاـجتحا  نآ 
هچ ربمایپ و  هچ  دشاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  یمود  یشناد  رد  دناوت  یم  یسک  ایآ  دوش ، یم  یبدا  یب  بجوم 

، دسانشن ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نیلـسرملاّدیس  ماقم  و  دشاب ، هتـشادن  نید  زا  يا  هرهب  هک  تسا  یـسک  شور  نیا  دشاب ؟ ّیلو 
هک یناسک  رگید  هماّلع و  ام و  لاعتم ، دـنوادخ  دـننک ، یم  رکذ  مالـسلا :  مهیلع  تیبلا  لها  هّمئا  لیاضف  رد  نایعیـش  هک  هنوگ  نامه 

دنوادخ سپ  دیامرف ، وفع  هدرک  ار  یتأرج  نینچ  وا  دننام 
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مامه ماما  دهد  ریخ  دنوادخ  دنتـسه -  رازیب  اه  ندوتـس  هنوگ  نیا  زا  هّمئا  قیّدص و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  لاعتم و 
« .دش هدروآ  رتشیپ  دیآ و  یمرب  ریبکلا » ریسفت   » ترابع زا  هک  هنوگ  نآ  تسا  هدرکن  رکذ  ار  ندوب  یناث  نیا  هک 

: میوگ

هب نایعیش  هب  ییوگازسان  اّما  .دنام  یمن  یفخم  هک  تهج  نیدنچ  زادنک  یم  تلالد  یگتخاس ، ثیدح  نآ  ندوب  لطابرب  نخس  نیاو 
ياه ثیدـح  زا  نتـشادن  عالّطا  ییوس و  زا  نانآ  عیفر  ياـه  هاـگیاج  تیبلا و  لـها  هّمئا ي  بتارم  نتخانـشن  زا  هتـساخرب  وا ، ناـمگ 

تادّیؤم رد  ار  اه  نآ  زا  یشخب  هک  دشاب  یم  رگید  يوس  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نانآ  ّقح  رد  هدیـسر  حیحص 
.دوش هعجارم  اه  نآ  هب  میدروآ ؛ ملعلا » هنیدم   » ثیدح

يدابآ هلإ  لاح  حرش 

ءاهقفلا و رثآم  ءایحإب  نیقّتملا  ءالبنلا  فاحتإ   » باتک رد  ناخ  نسح  قیدص  .تسا  دنه  رد  ّتنس  لها  ناثّدحم  ناگرزب  زا  يدابآ  هلإ 
.تسا هداد  رارق  شیاتس  دروم  رایسب  ار  وا  هدروآ و  ار  وا  لاح  حرش  نیثّدحملا »

یناکوش رظن   - 11

تخیرن ما  هنیس  رد  يزیچ  دنوادخ  ثیدح : : » دیوگ هعوضوملا » ثیداحألا  یف  هعومجملا  دئاوفلا   » باتک رد  یناکوش  هاضقلا  یضاق 
« .تسا یگتخاس  تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  نآ  هصالخلا »  » هدنسیون ي متخیر ، رکبوبا  هنیس ي  رد  ار  نآ  هک  نیا  زج 

يولهد نخس  زا  ثیدح  ندوب  لطاب   - 12

هک دوش  یم  تباث  مه  يولهد  دوخ  هتفگ ي  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هدش  هداد  تبـسن  ِنخـس  نیا  ندوب  لطاب 
دوش و یمن  هداد  شوگ  نآ  هب  دـشاب  هتـشادن  دنـس  هک  یثیدـح  ره  تسا  هدروآ  هفحتلا »  » باـتک رد  وا  .تسا  ارتـفا  غورد و  ثیدـح 

هتفگ ي نتم  رتشیپ 
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جاجتحا سپ  .تسین  نآ  زا  يرثا  اه  یگتخاس  رد  هن  اـه و  حیحـص  رد  هن  هک  تسا  ییاـه  ثیدـح  زا  نآ  هک  دـش  هدروآ  يزوج  نبا 
.تسا بیجع  يرادنپ ، نخس  نیا  هب  يولهد 

اه هتکن  اه و  هصالخ 

: تشذگ هچ  نآ  زا  يا  هصالخ 

نیا دننام  هب  هنرگو  اه ؛ یگتخاس  زا  هن  اه و  حیحص  زا  هن  دننک  جاجتحا  رکبوبا  شناد  هب  نآ  هب  هک  تسین  یلیلد  ار  ّتنـس  لها  لّوا :
...دندرک یمن  جاجتحا  نانادان  ياه  شزغل  هنایماع و  تافارخ  زا  نخس 

زا کی  چیه  تسا و  دنسپان  تشز و  ياهارتفا  اه و  یگتخاس  نیرت  تسپ  زا  نخس  نیا  هک  دش  هتسناد  مه  يزوج  نبا  نخس  زا  مود :
يرود ناگمه  دزن  هدش  هتفریذـپ  نخـس  زا  يولهد »  » هنوگچ سپ  دـشاب ، هدرک  مکح  نیا  اب  یتفلاخم  هک  میتفاین  ار  ثیدـح  ناگرزب 
ناظفاح ناگرزب  طّسوت  نخس  نیا  هکنیا  اب  تسا  هدرک  دانتسا  ملعلا  هنیدم  ثیدح  هب  شنزرـس  رد  دوخ  ییاورپ  یب  هب  تسا و  هتـسج 
...دوش یم  راکشآ  وا  فارحنا  هارمگ و  شور  فاصنا و  زا  يولهد »  » يرود اج  نیا  زا  و  تسا !! یتفگش  هیام  نیا  و  تسا ؟ هدش  در 

یم یهیدـب  لقع  اب  شندوب  لطاب  هک  تسا  ییاـهارتفا  اـه و  یگتخاـس  زا  ثیدـح  نآ  هک  دـش  هتـسناد  يداـبآزوریف  نخـس  زا  موس :
...!!؟ دنک یم  جاجتحا  نآ  هب  هک  تسیچ  يولهد »  » هب وت  نامگ  سپ  ...دشاب 

...دنا هتفای  باستنا  ّتنس  هب  هک  تسا  ینانادان  ياه  هتخاس  زا  نخس  نیا  هک  دش  هتسناد  مّیق  نبا  نخس  زا  مراهچ :

ندروآ رامش  هب  نادنمشناد  هورگ  رد  ار  وا  سپ  تسا ، هدرک  يوریپ  نانادان  زا  نخـس  نیا  هب  يولهد »  » هک دوش  یم  هتـسناد  نآ  زا  و 
.تسا تشز  یمتس  ناثّدحم  هلسلس ي  رد  شنداد  رارق  و 

مدرم زا  هدمآرب  نخس  نیا  هک  دوش  یم  هتسناد  يزوج » نبا   » نخس زا  مجنپ :
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« يولهد  » نأش بیترت  نیدـب  ...دـشاب و  یمن  اه  یگتخاس  رد  هن  حیحـص و  رد  هن  نآ  زا  يرثا  تسا و  ناـشیا  زا  هدـش  هدینـش  ماوع و 
...ددرگ یم  هتخانش 

« رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول   » اب هضراعم  ندرک  لطاب  - 13

هراشا

(1)

: دیوگ يولهد 

« .دوب رمع  دوب ، يربمایپ  نم  زا  دعب  رگا  دننام : «و 

: میوگ

: تسا طقاس  هجو  دنچ  زا  نآ  اب  هضراعم ي  تسا و  لطاب  نیا 

رمع نیشیپ  رفک   - 1

نیاو تسا  هدـنارذگ  یتسرپ  تب  كرـش و  رد  ار  شرمع  زا  یگرزب  شخب  باطخ  نبرمع  هک  تسین  ناناملـسم  نایم  یفالتخا  چـیه 
ار نآ  راکنا  ناوت  دشاب  دانع  تیبصع و  تیاهن  رد  دنچره  سک -  چیه  درادن و  ناهرب  لالدتسا و  هب  يزاین  هدش و  تباث  رتاوت  هب  رما 

لاحم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دراد -  تّوبن  هب  رمع  قاقحتـسا  رب  تلالد  هک  نخـس -  نیا  ندشرداص  سپ  .درادن 
رفک هقباس ي  هک  یـسک  تسا و  تّوبن  زا  عناـم  رفُک  هک  ساـسا  نیا  رب  تسا ، ناناملـسم  ناـیم  دوجوم  عاـمجا  فلاـخم  نوچ  تسا ؛

.دوش یمن  ربمایپ  زگره  دراد ،

: دهد یم  تداهش  نآ  هب  تسا و  رهاظ  موق  نآ  نانخس  زا  راکشآ و  ًالماک  تّوبن  هب  شقاقحتسا  رب  نآ  تلالد  اّما  و 

.دنا هدروآ  باطخ  نبرمع  ياه  تلیضف  باب  رد  ار  نخس  نیا  نانآ  لّوا :

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ییوگ  هک  تسا  هدروآ  سپـس  تسا ، هدیـسر  ناربمایپ  هجرد ي  هب  ماهلا  رد  رمع  هک  هدرب  ناـمگ  یبّیط  مود :
هدرک دیدرت  هن  ای  تسا  ربمایپ  وا  هک  نیا  رد  ملس  هلآ و 
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« هاقرملا  » رد هک  هنوگ  نآ  تسا  شا  هتفگ  نتم  نیا  تسا و  هدروآ  دوخ  نخـس  يارب  يدـییأت  ار  يرادـنپ  ثیدـح  نیا  سپـس  تسا !!
رد یسک  رگا  سپ  دش ، یم  ماهلا  اهنآ  هب  هک  دندوب  یناسک  امش  زا  شیپ  ياه  تّما  نایم  رد  : » هریرهوبأ ثیدح  حرش  رد  تسا  هدمآ 

: دیوگ (1) .تسا » رمع  وا  دشاب ، اراد  ار  یگژیو  نیا  متّما  نایم 

ار مّقح  مدرک ، راـک  تیارب  رگا  دـیوگب : ریجا  کـی  هک  تسا  نآ  دـننام  دـحأ ) یتمأ  نم  کـی  ناـف   ) طرـش نیا  تسا : هتفگ  یبّیط  » 
ارم قح  هکنیا  زا  وت  ندرک  یلاـخ  هناـش  هک  دوش  یم  رّوصت  نینچ  شنخـس  زا  نکلو  تساـناد  نآ  هب  وا  هک  یلاـح  رد  زادرپب ، لـماک 

تسا یسک  ثَّدحم ، زا  دارم  تسا و  راکشآ  ًالماک  هک  دنچ  ره  دراد ؛ دیدرت  کش و  نم  قاقحتـسا  رد  هک  تسا  یـسک  راک  یهدب ،
زا شیپ  ياه  تّما  رد  تسا : نینچ  ینعم  سپ  دوش ، یم  یهتنم  ماهلا  رد  ناربمایپ  هجرد ي  هب  هکنیا  ات  دوش  یم  ماهلا  وا  هب  رایـسب  هک 

رارق نینچ  ار  وا  تسا ، رمع  دشاب ، نأش  نیا  ياراد  یـسک  متّما  رد  رگا  سپ  دنتفرگ ، یم  ماهلا  یلعا  ألم  زا  هک  دـندوب  یناربمایپ  امش 
سپ هن ، ای  تسا  ربمایپ  وا  ایآ  هک  تسا  هدرک  دیدرت  هک  ییوگ  تشاد ، يرترب  رما  نیا  رد  شنایاتمه  زا  تشادـن و  ییاتمه  نوچ  داد 

باّطخلا نبرمع  ناکل  یبن  يدـعب  ناک  ول  دـنک : یم  دـییأت  تسا  هدـمآ  مود  لصف  رد  هچ  نآ  ار  بلطم  نیا  درب و  راک  هب  ول ) « ) رگا »
تسا يا  هدنب  وکین  تسا : هدمآ  رمع  هتفگ ي  رد  هک  هنوگ  نامه  ریدقت ، ضرف و  لیبس  رب  تسا  نإ »  » هلزنمب ي ثیدح  رد  ول »  » سپ

: تسا هدروآ  شیاه  همان  رد  دّدجم  يدنهرس  دمحا  خیش  موس : (3)و  .درک (2) » یمن  ینامرفان  ار  وا  دیسرت  یمن  ادخ  زا  رگا  بیهص 
نخس نیا  هب  روظنم  نیدب  سپس  دنا ، هدش  هطاحا  ناربمایپ  ياه  تلیـضف  هب  ود  نآ  دنوش و  یم  هدرمـش  ناربمایپ  هرمز ي  رد  نیخیش 

نآ حرش  رد  هاکشملا » حرش  یف  تاعمللا   » رد يولهد  قحلادبع  خیش  مراهچ : .تسا (4)و  هدروآ  تّجح  لطاب 
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هدـش و ماهلا  رمع  هک  هتفگ  تهج  نیا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  هک  دـیاش  باطخلا ، نبرمع  ناـکل  شا : هتفگ  : » دـیوگ
« .تسا رتاناد  دنوادخ  .دوب و  تّوبن  یحو و  ملاع  اب  یتبسانم  ار  وا  درک و  یم  اقلا  ار  قح  شبلق  رد  هتشرف  هدوب و  ثَّدحم 

زا دوب  یم  رمع  دوب ، يربماـیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا  زا  دـعب  رگا  مهن : یـس و  عون  : » دـیوگ يولهد  هّللا  یلو  خیـش  مجنپ : و 
: تفگ وا  هک  هدش  تیاور  رماع  نبهبقع 

« .تسا هدرک  لقن  ار  نآ  يذمرت  دوب ، باطخ  نبرمع  دوب ، يربمایپ  نم  زا  دـعب  رگا  تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(1)

تسین موصعم  رمع   - 2

یـسک تسا و  رایـسب  ًادج  نارگید  شدوخ و  نخـس  زا  نآ  رب  دهاوش  تسا و  هدوبن  موصعم  زگره  رمع  هک  دندرک  قاّفتا  ناناملـسم 
رگا رمع  تّوبن  زاوج  رب  تلـالد  هک  هتفرگ  رارق  تّجح  دروم  ِنخـس  دـشاب و  ربماـیپ  هک  تسین  زیاـج  ًاـمتح  هدوبن ، موصعم  زگره  هک 

.تسا لطاب  دراد  دوب  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  يربمایپ 

تسا رکبوبا  رب  رمع  تّیلضفا  ثیدح ، نیا  همزال ي   - 3

يرگید لیلد  دوخ  نیا  تسا و  لضفا  رکبوبا  هک  دنا  هدرک  عامجا  ّتنـس  لها  یلو  تسا ، رکبوبا  رب  رمع  يرترب  نخـس  نیا  همزال ي 
.تسا ینامگ  ثیدح  نیا  ندوب  لطاب  رب 

رد ینازاتفت  تسا ، تفـالخ  بیترت  هب  ّتیلـضفا  هک  دـنا  هدروآ  لـیلد  ار  ثیدـح  نیا  ناـنآ  زا  یـضعب  هک  نیا  تساـه  یتفگـش  زا  و 
دهد یم  ناشن  نآ ، رب  نادنمشناد  رثکا  قاّفتا  نوچ  لامجا : روط  هب  اّما  تسا ؛ تفالخ  بیترت  هب 2 ّتیلضفا  : » دیوگ مالکلا » بیذهت  »

وا (2)و  یّکَزَتَی »  َُهلام  ِیتُْؤی  يِذَّلا  یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَـس  َو  ، » تسا لاعتم  هدومرف ي  رطاـخ  هب  شلیـصفت  اـّما  و  دـنراد ، نآ  يارب  یلیلد  هک 
رب ناگداتـسرف  ناربمایپ و  زا  دعب  درکن  بورغ  عولط و  دیـشروخ  دـنگوس  ادـخ  هب  مالـسلا :  هیلع  شا  هتفگ  رطاخ  هب  .تسا و  رکبوبا 

رترب یسک 
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ناـمثع تفگ : .دوب و  رمع  دوب ، يربماـیپ  نم  زا  دـعب  رگا  تفگ : تسا و  رمع  سپـس  رکبوـبا ، متّما  نیرتـهب  شا : هتفگ  .رکبوـبا و  زا 
« .تسا تشهب  رد  متسود  مردارب و 

مالـسلا هیلع  شا  هتفگ  تهج  هب  : » دـیوگ بیذـهّتلا » حرـش   » رد هداد و  هّجوت  لالدتـسا  نیا  یتسرداـن  هب  يروهـال ، بوقعیاـّلم  نکیل 
.دوب یم  رمع  دوب ، يربمایپ  نم  زا  دعب  رگا  تفگ : مالسلا  هیلع  وا  و  تسا ، رمع  سپس  رکبوبا و  متّما  نیرتهب 

هب اـّما  تسا ، هدـش  دراو  شیرترب  هراـبرد ي  هک  دراد  یـسک  يرترب  رب  تلـالد  هدـمآ  نآ  زا  سپ  هچ  نآ  اـه و  نیا  هک  تسین  یّکش 
رگا هک  مینک  اپرب  ار  لیلد  نیا  رگا  و  تسا ، دیدرت  یعون  وا  يارب  یگژیو  نیا  ندوب  تباث  رد  دـننک ، یم  اعّدا  ّقح  لها  هک  يا  هنوگ 

ضرف نیا  رب  تسا  حلاص  تّوبن  هب  ندیـسر  يارب  ییاهنت  هب  رمع  هکنیا  و  دوب ، رتهب  شریغ  زا  وا  دوب ، يربمایپ  مالـسلا  هیلع  وا  زا  دـعب 
« .دنک یم  داجیا  لالخا  صیصنت  رد  صیصخت  نیا  و  دشاب ، رکبوبا  زا  رترب  رمع  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دشاب ، هتفاین  نایاپ  تّوبن  هک 

لقع تهادب  اب  شندوب  لطاب   - 4

ییاه تیاور  رگید  دننام  تسا ، راکـشآ  مولعم و  لقع  تهادـب  اب  شندوب  لطاب  هک  تسا  ییاه  یگتخاس  زا  اعّدا  دروم  ثیدـح  نیا 
رتشیپ شا  هتفگ  نتم  هک  تسا  هدرک  لقن  يدابآزوریف  ار  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  تیاور  رمع  رکبوبا و  ماقم  هراـبرد ي  هک 

.تسا حضاو  هک  هنوگ  نامه  تسا  نآ  زا  رتزیگنا  تفگش  رتگرزب و  نآ  هکلب  دمآ 

شیاهدانسا ندوب  فیعض   - 5

نبهبقع  » ثیدح زا  ًابلاغ  ار -  ثیدح  نیا  هک : میهد  یم  حیضوت  نینچ  تسا و  فیعـض  ثیدح  نیا  دنـس  تشذگ ، هچ  نآ  رب  نوزفا 
.تسا ناعاه » نب  حرشم   » رب نآ  رادم  دننک و  یم  لقن  رماع »

نبهبقع زا  ناعاه ، نب  حرـشم  زا  ورمع ، نبرکب  زا  حیرـش ، نبهایح  زا  يرقم ، زا  بیبش ، نبهملـس  درک  ثیدح  ار  ام  دیوگ « : يذمرت 
یبیرغ ثیدح  نیا  .دوب  باّطخ  نبرمع  دوب ، يربمایپ  نم  زا  دعب  رگا  تفگ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  رماع 

ار نآ  هک  تسا 
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(1) .ناعاه » نب  حرشم  ثیدح  زا  زج  میسانش  یمن 

ناعاه نب  حرشم  ندوب  فیعض 

: مییوگ سپ 

ناعاه نب  حرشم  : » تسا هدرک  دای  نینچ  ار  وا  نیکورتملا » ءافعـضلا و   » رد يزوج  نبا  .تسا  فیعـض  ناثّدحم  زا  ناعاه  نب  حرـشم 
« .دروآ تّجح  لیلد و  ناوت  یمن  وا  هب  يرصم ، يرفاغم 

رب حرـشم  ياه  هفیحـص  تفگ : نابح  نبا  : » دیوگ تسا ، رمع  لیاضف  هرابرد ي  ثیدح  نیمود  هک  نآ ، دروم  رد  شهوکن  زا  دعب  و 
نبهبقع زا  يرـصم ، ناـعاه  نب  حرـشم  .ت ق : .د  : » تفگ یبـهذ  (2)و  .دـیدرگ » لطاب  اـه  نآ  هب  ندروآ  تّجح  سپ  دـش  هبتـشم  وا 

: دیوگ نابح  نبا  تسا و  هقث  دیوگ : نیعم  نبا  زا  لقن  هب  دیعس  نب  نامثع  تسا و  هتسناد  تسـس  ار  وا  نابح  نبا  تسوگتـسار ، رماع ،
هدرک تیاور  وا  زا  هعیهل  نبا  ثیل و  .دوش  یمن  يوریپ  اه  نآ  زا  هک  دـنک  یم  تیاور  ییاـهرکنم  هبقع  زا  تسا  بعـصموبأ  شا  هینک 

: تسا هدش  هتفگ  دیازفا : یم  نینچ  وا  لاح  حرش  رد  یلیقع  .تسا  هدروآ  وا  اهنت  هک  هچ  نآ  دوش  اهر  هک  تسا  نآ  تسرد  سپ  .دنا 
زا تفگ : نابح  نبا  : » تسا هدمآ  هرضاحملا » نسح   » رد وا  لاح  حرش  رد  (3) .درک » اپرب  هبعک  رب  قینجنم  دمآ و  هّکم  هب  جاّجح  اب  وا 

راکـشآ شثیدح  ندوب  طقاس  درم و  نیا  ندوب  فیعـض  سپ  (4) .دوش » یمن  يوریپ  اـه  نآ  زا  هک  دوـش  یم  تیاور  ییاـهرکنم  هبتع 
: تفگ يزوج  نبا  .تسا  هدرک  دای  ار  وا  ءافعضلا »  » رد یلیقع  و  نیکورتملا » ءافعضلا و   » رد يزوج  نبا  دش ،

نآ هب  ندروآ  لیلد  تّجح و  سپ  دـش ، نوگژاو  وا  رب  شیاـه  هتـشون  : » تفگ ناـّبح  نبا  و  .دوش » یمن  هدروآ  لـیلد  تّجح و  وا  هب  »
« .دش لطاب 
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لاح و نیا  اب  یصخش  زا  یثیدح  هب  جاجتحا  ایآ  درک و  اپرب  هبعک  رب  قینجنم  دمآ و  هّکم  هب  جاّجح  اب  هکنیا  زا  رتالاب  یشهوکن  هچ  و 
؟ تسا زیاج  رادرک 

نآ ببس  هک  یحرج  هکنیا  رب  هوالع  دوش ، یم  راکشآ  شندش  تباث  ضرف  هب  نیعم  نبا  طّسوت  وا  ندرمـش  هقث  طوقـس  اج  نیا  زا  و 
هدرمش کچوک  ار  درم  نیا  گرزب  بیع  نیا  یبهذ  هک  ییوگ  و  دش ، هداد  حیضوت  شیاج  رد  هک  تسا  مّدقم  لیدعت  رب  دش ، ریسفت 

!!... تسوگتسار رایسب  دیوگ : یم  و 

اه نآ  زا  هک  دوش  یم  تیاور  ییاـهرکنم  هبقع  زا  : » دـیوگ هک  دـیازفا  یم  ثیدـح  نیا  طوقـس  ندوب  حـضاو  رب  ناـّبح  نبا  نخـس  و 
وا اهنت  هک  ار  هچ  نآ  دوش  اهر  هک  تسا  نآ  تسرد  : » دیوگ نینچ  مه  تساه و  نآ  زا  ثیدح  نیا  هک  دیتسناد  و  .دوش » یمن  يوریپ 

...تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  وا  اهنت  هک  دیتسناد  يذمرت  نخس  زا  و  .تسا » هدروآ 

ورمع نبرکب  ندوب  فیعض 

: دـیوگ رجح  نبا  .تسا  هتفرگ  رارق  شهوکن  نعط و  دروـم  مه  وا  هک  تسا  يرفاـغمورمع » نبرکب   » حرـشم زا  ثیدـح  يوار  سپس 
مکاح هّللادبعوبا  : » تفگ یبهذ  (1)و  .تسا » لّمأت  دـیدرت و  لحم  وا  راک  تفگ : مدیـسرپ  وا  هراـبرد ي  ینطقراد  زا  تفگ : مکاـح  »

« .میناد یمن  ار  شتلادع  تفگ : ناّطق  نبا  : » تسا هدمآ  بیذـهّتلا  بیذـهت  رد  (2) و  .دوش » یم  یـسررب  ثحب و  شراک  رد  : » تفگ
دروم هک  تسا  هدروآ  يراخب  لاـجر  زا  یناـسک  فیدر  رد  يراـبلا » حـتف   » همّدـقم ي رد  ار  وا  ینالقـسع  رجح  نبا  اـج  نیا  زا  (3)و 

.دنا (4) هتفرگ  رارق  نعط 

رگید قیرط  زا  ثیدح 

: دیوگ يوانم  .تسا  فیعض  زین  نآ  دانسا  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  کلام » نبهمصع   » تیاور زا  ریغصلا » مجعملا   » رد یناربط 
، دوب يربمایپ  نم  زا  دعب  رگا  »
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دنوادخ هک  تسا  یلـضف  زا  يروهظ  نآ  رد  دوب و  یم  هنوگچ  دوب  رگا  هک  هداد  ربخ  دوب  یمن  هک  يزیچ  زا  .دوب  یم  باّطخ  نبرمع 
زا بـط  ینهجرماـع ، نـبهبقع  زا  مـح ت ك  ناگداتــسرف ، ناتــسود  ناربماـیپ و  ياـه  یگژیو  زا  تـسا  هداد  رارق  رمع  يارب  ار  نآ 

و تفگ : یقهیب  : » تفگ کلام » نبهمصع  زا  بط  : » دیوگ یطویس  نخـس  زا  سپ  (1)و  .تسا » فیعض  شدانسا  کلام و  نبهمصع 
(2) .تسا » فیعض  هک  راتخم ، نب  لضف  تسا : نآ  رد 

راتخم نب  لضف  ندوب  فیعض 

: میروآ یم  درم  نیا  ندوب  فیعض  رد  ار  نانآ  ياه  هتفگ  زا  یضعب  میوگ :

: تفگ يزار  متاحوبا  .تسا و  رکنم  وا  ثیدح  يرـصب ، لهـسوبأ  راتخم ، نب  لضف  : » دـیوگ نیکورتملا » ءافعـضلا و   » رد يزوج  نبا 
زا ریفع  نبدیعس  دّلخم و  نب  میهاربا  .دینش  ثیدح  شاّیعوبا  نب  نابأ  یفئاط و  ملـسم  نبدّمحم  زا  دنک ، یم  لقن  لیطابا  ياه  ثیدح 

« .دنا هدرک  تیاور  وا 

تسردان وا  ياه  ثیدح  تفگ : متاحوبا  وا ، ریغ  بئذ و  یبأ  نبا  زا  يرصب ، لهسوبأ  راتخم  نب  لضف  : » دیوگ لادتعإلا » نازیم   » رد و 
تسردان شیاه  ثیدح  مومع  تفگ : يدع  نبا  .تسا و  تسردان  رایـسب  شیاه  ثیدح  تفگ : يدزأ  .دنک  یم  لقن  لیطابا  تسا و 

ییاه یتفگـش  لـیطابا و  اـه  نیا  سپ  : » دـیوگ دـنک و  یم  تیاور  وا  زا  ییاـه  ثیدـح  سپـس  .دوش » یمن  يوریپ  اـه  نآ  زا  تسا و 
لقن لیطابا  تفگ : متاحوبا  .تسا  لوهجم  بئذ ، یبا  نبا  زا  لهسوبأ  راتخم  نب  لضف  : » تسا ءافعـضلا » یف  ینغملا   » رد (3)و  .تسا »

یفئاط ملسم  نبدّمحم  زا  تفگ ، یلیقع  : » تسا هدمآ  نازیملا » ناسل   » رد (4)و  .دنک » یم 
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درک ثیدح  يدع : نبا  دیوگ « : هعونصملا » یلآللا  لیذ   » رد یطویس  (1)و  ...تسا » تسردان  شیاه  ثیدح  وا  هک  دنک  یم  ثیدح 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  سنأ  زا  نابأ ، زا  راتخم ، نب  لضف  زا  ریفع ، نبریثک  نبدیعـس  زا  يدزا ، رافغلادـبع  نب  نیـسح  ار  ام 

مدرک ترجه  نآ  يور  رب  هک  مرتش  تسا و  نم  نّذؤم  لالب ، هلمج  نآ  زا  .وت  لام  تسوکین  هچ  دومرف : رکبوبا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
رد منک ؛ یم  هاـگن  وـت  هب  تشهب  ِرد  رب  هک  ییوـگ  يداد ، يرادـلد  ارم  تتورث  ناـج و  اـب  يدروآرد و  نم  جاودزا  هب  ار  ترتـخد  و 

هدش كرت  نابأ  دـیوگ : .تسا و  هدروآ  اه ) هیاپ  یب  تسـس و   ) تایهاو رد  ار  نآ  يزوج  نبا  .ینک  یم  ارم  تّما  تعافـش  هک  یلاح 
لـضف لاح  حرـش  رد  نازیملا  هدنـسیون ي  دنک و  یم  ثیدح  اه  غورد  هب  دـیوگ : يزار  متاحوبا  راتخم ، نب  لضف  هرابرد ي  تسا و 

« .تسا هدوهیب  لطاب و  نیا  دیوگ : هدروآ ، ار  ثیدح 

رگید یظفل  اب  ثیدح 

نم زا  دعب  رگا  : » دومرف باطخ  نبرمع  هب  هک  دـنا  هداد  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ثیدـح  ناگدـنزاس  زا  یـضعب 
« .يدوب وت  دوب  يربمایپ 

هک رمع  نبا  زا  : » دـیوگ یقتم  .دـنا  هدرک  راکنا  ار  نآ  رکاسع ، نبا  يدادـغب و  بیطخ  دـننام  ّتنـس  لـها  داّـقن  نارگـشهوژپ  نکیلو 
و بیطخ )  ) طخ .يدوب  وت  دوب ، يربمایپ  نم  زا  دـعب  رگا  تفگ : باـطخ  نبرمع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :

نایوار رد  بیطخ  .تفگ  رمع  هب  .يدوب  وت  دوب ، يربماـیپ  نم  زا  دـعب  رگا  : » تفگ (2)و  رکاسع ».) نبا   ) رک تسا ، تسرداـن  تفگ :
هدروآ تاـعوضوملا »  » رد ار  نآ  يزوج  نبا  هکلب  (3) .تسا » تسردان  تسا : هتفگ  هدرک و  لـقن  رمع  نبا  زا  رکاـسع  نبا  و  کـلام ،

بیطخ .تفگ  رمع  هب  .يدوب  وت  دوب ، يربمایپ  نم  زا  دعب  رگا  : » دیوگ نیبحملا » هفحت   » رد یناشخدب  ...تسا 
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تاـعوضوملا رد  ار  نآ  يزوـج  نبا  .دـنا و  هدرک  لـقن  رمع  نبا  زا  ود  ره  تسا ، تسرداـن  تفگ : رکاـسع  نـبا  کـلام ، ناـیوار  رد 
« .تسا هدروآ 

ثیدح نیا  نتخاس  زا  فده 

وت : » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  قح  رد  هدیـسر  رتاوتم  ثیدح  اب  ییورایور  ریوزت ، ارتفا و  نیا  زا  فده  عقاو  رد 
هللا یلـص  ناشیا  زا  دعب  رگا  هک  نیا  هب  تسا  یفیطل  هراشا ي  نآ  رد  هک  .یتسه » یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم ي  هب  نم  هب  تبـسن 

یسک رب  دنا و  هدرک  فارتعا  ینعم  نیا  هب  ّتنس  لها  نادنمشناد  دوب و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  وا  دوب ، یم  يربمایپ  ملـس  هلآ و  هیلع و 
.دنام یمن  هدیشوپ  دنک ، هاگن  ار  هاکشملا » حرش  یف  هاقرملا   » هک

رهش نبا  هماّلع  ...تسا  هدومرف  حیرـصت  تلزنم ، ثیدح  ياه  لقن  یـضعب  رد  بلطم  نیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکلب 
: تسا هدمآ  يرایسب  ياه  تیاور  رد  و  دیوگ : بوشآ 

نبرکبوبا و  لـئاضفلا »  » رد يربـکع  کلملادـبع  و  خـیراّتلا »  » رد بیطخ  .يدوب  وت  دوب ، رگا  تسین و  يربماـیپ  نم  زا  دـعب  هکنیا  زج 
، کلام نبراّمع  زا  رابخألا » حرش   » رد ضایف  نبا  دنا و  هدرک  لقن  دوخ  ياه  ثیدح  رد  ار  نآ  دعجلا  نب  یلع  جالثلا و  نبا  کلام و 
هب تسا ، هدروآ  يربـکلا » تاـقبطلا  نم  هاـقتنم  ثیداـحأ  یف  باـب   » رد هاـعولاهیغب »  » رد یطویس  (1) .شردپ » زا  دـلاخ ، نبدیعـس  زا 
هب هک  ییاه  ثیدحزا  سپ  .دـشاب » نآ  مامتوکین  نخـس  نآ و  نایاپ  کشُم  ات  ، میرب نایاپ  هب  ار  نآرـصتخم  نیا  هب  هک  دیـسر  نامرظن 

: دنک یم  تیاور  بیطخزا  شدانسا 

زا ـالع ، نبدّـمحم  بیرکوبا  زا  رهزا ، یبأ  نبا  زا  اـیرکز ، نب  یفاـعم  زا  يرهزا ، مساـقلاوبا  داد  ربخ  ار  اـم  وا : يوس  هب  وا  هلیـسوب  «و 
یلع هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  رباج  زا  ردکنم ، نبدّمحم  زا  سیوأ ، وبا  زا  حیبص ، نب  لیعامسا  نبدّمحم 

: دومرف

یسوم هب  تبسن  نوراه  هلزنم ي  هب  نم  هب  تبسن  هک  يوش  یمن  یضار  ایآ  »
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ینعم نیا  رب  هک  تسه  شلئاضف  رد  يرگید  ياه  ثیدح  هکلب  (1) .يدوب » وت  دوب  رگا  تسین و  يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  یشاب 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ ، هک  هدش  لقن  سنأ  زا  : » تسا هدمآ  ینادمه  هتـشون ي  یبرقلا » یف  هّدوملا   » باتک رد  دراد ، تلالد 

: دومرف ملس  هلآ و  و 

ورین وا  هب  ار  میوزاب  و  مدـیزگرب ، مدوخ  ینیـشناج  هب  ار  میومعرـسپ  درک و  رایتخا  میارب  ّیـصو  دـیزگرب و  ناربمایپ  رب  ارم  دـنوادخ  »
یم تّوبن  نم  زا  دعب  رگا  تسا و  نم  ریزو  نیشناج و  وا  دیشخب و  ورین  نوراه  شردارب  هب  ار  یـسوم  يوزاب  هک  هنوگ  نامه  دیـشخب 

« .دوب یم  وا  انامه  دوب ،

: دیوگ هک  هیولعلا » صئاصخلا   » رد يزنطن  تیاور  هلمج  زا  دننک ، یم  دییأت  ار  نآ  يرگید  ياهربخ  8و 

: تفگ یم  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مدینش  تفگ و  هک  جشأ  زا  شدانسا  اب  یناهفصا  میعنوبا  زا  دادح ، یلعوبا  داد  ربخ  ارم  »

یحو نانآ  هب  هک  تسا  یناربمایپ  زا  ناربمایپ ، رتفد  رد  وت  مان  یلع  يا  : » دومرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  » 
« .دوش یمن 

یگتخاس ثیدح  ظفل  رییغت 

امش نایم  رد  رگا  : » دنا هدروآ  ظفل  نیا  اب  هداد و  رییغت  ار  یگتخاس  ثیدح  نآ  نتم  رهام ، نازاس  ثیدح  زا  یضعب  هکنیا  هّجوت  لباق 
زا يرصم ، يرهم  دعس  نب  نیدشر  : » تسا هدمآ  نینچ  نآ  نتم  لادتعإلا » نازیم   » رد .دش » یم  هتخیگنارب  رمع  مدش ، یمن  هتخیگنارب 

دمحا .دننک  یم  تیاور  یهورگ  دورثم و  نب  یـسیع  بیرکوبا و  و  هبیتق ، وا  زا  دنک و  یم  تیاور  دـیزی  نب  سنوی  و  دـبعم ، نبهرهز 
: تفگ تسا و  راگنا  لهس  ثیدح  لقن  رد  دنک و  یم  تیاور  یسک  هچ  زا  هک  تسین  مهم  وا  يارب  تفگ :

.تسا فیعض  تفگ : هعرزوبا  تسین و  هّجوت  لباق  تفگ : نیعم  نبا  دشاب و  حیحص  تسرد و  ياه  ثیدح  اب  یـصخش  هک  مراودیما 
يرایسب ياهرکنم  تفگ : یناجزوج  و 
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.دوبن دامتعا  لباق  تشاد و  یتسردان  هظفاح ي  دوب و  دباع  راکتسرد ، وا  میوگ : .دراد 

وا هک  نادب  سپ  يرهم ، جاّجحلاوبا  درک  ثیدـح  ار  ام  دـیوگ : یم  هیقب  يدینـش  رگا  تفگ : یقر  فسویوبا  .تشذـگرد  لاس 188 
: تفگ هک  هبیتق  زا  .تسا و  دعس  نب  نیدشر 

.تسا هدش  اهر  كرت و  تفگ : یئاسن  .دناوخ و  ار  نآ  هکنیا  زج  دشن  هدراذگ  نیدشر  تسد  رد  يزیچ 

يزیچ ره  ًاعوفرم : هریرهوبأ  زا  هملسوبا ، زا  يرهز  زا  لیقع ، زا  نیدشر ، زا  یقر ، نامیلـس  نب  هّللادبع  ار  ام  درک  ثیدح  دقانلاورمع ،
.تسا هّللا » یلب و   » و هّللا » ال و   » دجسم هلابز ي  دراد و  یلاغشآ  هلابز و 

یُلپ دوش ، طلسم  مدرم  دیرخ  رز  ياه  هدنب  رب  هعمج  زور  هک  یـسک  ًاعوفرم : شردپ  زا  ذاعم ، نب  لهـس  زا  دئاق ، نب  نایر  زا  نیدشر ،
.تسا هدیزگرب  مّنهج  يوس  هب 

زا مثیهلاوبا ، زا  جمسلاوبا ، زا  ثرحلا ، نبرمع  زا  دعس ، نب  نیدشر  زا  كرابملا ، نبا  زا  ار  ام  درک  ثیدح  یناتسهق ، جاّجح  نبدمحا 
.میوج یم  يرود  نانآ  زا  نم  دومرف : درک و  نعل  ار  هب  لوعفم  لعاف و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیعسوبا :

امش نایم  رد  رگا  ًاعوفرم : رماع  نبهبقع  زا  ناعاه ، نب  حرشم  زا  هعیهل ، نبا  زا  نیدشر ، زا  درک  ثیدح  ار  ام  ینالقسع ، يرـسوبا  نبا 
شنتم هک  تسین  نیا  زج  .دـنادرگرب  ار  نآ  نتم  نیدـشر  تفگ : يدـع  نبا  .دـش  یم  ثوعبم  يربمایپ  هب  رمع  مدـش ، یمن  هتخیگنارب 

(1) .دوب » یم  رمع  دوب ، يربمایپ  نم  زا  دعب  رگا  تسا : نینچ 

تسا هدروآ  تاعوضوملا »  » رد ار  ثیدح  يزوج  نبا 

ام مود : ثیدح  : » تسا هتفگ  هدروآ و  رمع  تلیضف  رد  یگتخاس  ياه  ثیدح  نمـض  تاعوضوملا ،»  » رد ار  ثیدح  نیا  يزوج  نبا 
زا راقولا ، ییحی  نباـیرکز  زا  دـیدق ، نب  نسحلا  نب  ّیلع  زا  يدـع ، نبا  زا  هزمح ، زا  هدعـسم ، نبا  زا  دـمحا  نب  لیعامـسا  داد  ربخ  ار 

، ثراح نب  فیصع  زا  بیبح ، نبهرمض  زا  میرموبا ، نب  هّللادبع  نبرکبوبا  زا  رکب ، نبرشب 
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ثوعبم رمع  مدش ، یمن  ثوعبم  امـش  نایم  رد  نم  رگا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  حابر  نب  لالب  زا 
.دش یم 

نبهویح زا  دقاو ، نب  هّللادبع  زا  همثیخوبأ ، دعـس  نب  بعـصم  زا  یبلح ، رـصن  نب  نسح  نبرمع  ار  ام  درک  ثیدح  و  تفگ : يدع  نبا 
رد نم  رگا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  رماع  نبهبقع  زا  ناعاه ، نب  حرشم  زا  ورمع ، نبرکب  زا  حیرش ،

.دش یم  ثوعبم  رمع  مدش ، یمن  ثوعبم  امش  یم 

: یلّوا اّما  .دنشاب  یمن  حیحص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  ود  نیا  دیوگ : هدنسیون 

دـمحا و یمود : اـّما  .درک  یم  عضو  ثیدـح  وا  دـیوگ : شا  هراـب  رد  يدـع  نبا  .دوب  گرزب  ناـیوگ  غورد  زا  یکی  ییحی  نباـیرکز 
رب حرـشم  ياه  هفیحـص  تفگ : نابح  نبا  .تسا  كورتم  شیاه  ثیدح  تفگ : یئاسن  .تسین  يزیچ  دقاو  نب  هّللادبع  دنتفگ : ییحی 

(1) .دیدرگ » لطاب  اه  نآ  هب  ندروآ  تّجح  سپ  دش  هبتشم  وا 

یطویس عافد 

اج نآ  حضاو ، غورد  لطاب و  ثیدح  نیا  زا  عافد  يزوج و  نبا  نخس  هلابند ي  هب  تسا  یطویس  نخـس  تشز ، رایـسب  ياه  هدرک  زا 
نب هّللادبع  نبرکبوبا  زا  رکب ، نبرـشب  زا  راقو ، ییحی  نبایرکز  زا  ریدق ، نب  نیـسح  نب  ّیلع  درک  ثیدح  ار  ام  يدع ، نبا  : » دیوگ هک 
رمع هنیآ  ره  مدـش ، یمن  ثوعبم  امـش  نایم  رد  رگا  ًاعوفرم : حابر  نب  لـالب  زا  ثراـح ، نب  فیـصع  زا  هرمـض ، زا  یناّـسغ ، میرموبأ 

.دش یم  ثوعبم 

زا حیرـش ، نبهایح  زا  دقاو ، نب  هّللادبع  زا  هفینحوبا ، دعـس  نب  بصعم  زا  یبلح ، رـصن  نب  نسح  نبرمع  درک  ثیدـح  ار  ام  تفگ : و 
.دش یم  ثوعبم  رمع  مدش ، یمن  ثوعبم  امش  نایم  رد  نم  رگا  ًاعوفرم : رماع ، نبهبقع  زا  ناعاه ، نب  حرشم  زا  ورمع ، نبرکب 

.دوش یمن  جاجتحا  حرشم  هب  تسا و  هدش  كرت  دقاو  نبا  و  دزاس ، یم  ثیدح  تسوگ و  غورد  رایسب  ایرکز  .تسین  حیحص 
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هقث ار  وا  نارگید  دمحا و  نیعم و  نبا  تسا و  ینارح  هداتقوبأ  نامه  دـقاو  نبا  و  تسا ، هدروآ  اه  هقث  رد  ار  ایرکز  ناّبح  نبا  میوگ :
.دنا هدرک  تیاور  شیارب  هجام  نبا  يذمرت و  دوادوبا و  تسوگتسار ، هقث و  حرشم  دنا و  هتسناد 

هبتع نبدّـمحم  هّللادـبعوبا  زا  هقر »  » رد نیـسحلا  نب  ّیلع  ار  ام  درک  ثیدـح  دـیوگ : لـقعلا » هرجـش   » باـتک رد  ینزوز  ساـّبعلاوبا  و 
ریبج نب  هّللادبع  زا  دعـس ، نبدشار  زا  ورمع ، نب  ناوفـص  زا  دـقاو ، نب  هّللادـبع  زا  یطـساو ، لضف  نب  نیـسح  زا  یلمرلا »  » هب فورعم 
یم ثوعبم  وت  هنیآ  ره  مدـش ، یمن  ثوـعبم  نم  رگا  دوـمرف : رمع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : هک  یمرـضح 

زا رافغلادـبع ، نب  کلملادـبع  زا  مردـپ ، ار  اـم  داد  ربـخ  تفگ : یملید  .تسا  هدـش  دراو  مه  هریرهوباو  رکبوـبا  ثیدـحزاو  .يدـش 
: تسا ًاعوفرم  ار  نآ  هک  هریرهوبا  زا  یناسارخ ، هرسیم ي  نبءاطع  زا  نوراه ، نب  یسیع  نب  هّللادبع 

دنهد یم  قیفوت  ار  وا  هک  هدرک  دییأت  هتـشرف  ود  هب  ار  رمع  دنوادخ  .دش  یم  ثوعبم  رمع  هنیآ  ره  مدش ، یمن  ثوعبم  امـش  نایم  رگا 
، درک يوریپ  وا  زا  دیوگ : یملید  .دـشاب  تسرد  شراک  ات  دـننک  یم  فرـصنم  ار  وا  دـنک  اطخ  رگا  سپ  .دـنراد  راوتـسا  مکحم و  و 

(1) .تسا » رتاناد  دنوادخ  قیدص و  رکبوبا  زا  برک ، يدعم  نب  مادقم  زا  دعس ، نبدشار 

یطویس عافد  رب  ّدر 

: نوچ تسا ؛ دودرم  عوضوم ، یگتخاس و  ثیدح  نیا  زا  یطویس  عافد 

زا وا  تسا : هدمآ  نینچ  ییحی  نبایرکز  ندرک  لطاب  رد  وا  هتفگ  رد  .تسا  هدرک  فیرحت  ار  يزوج  نبا  نخس  یطویس  اریز  تسخن :
نبا نینچ  مه  .تسا  هدروآ  ار  تسا » وـگغورد )  ) باّذـک  » هملک اـهنت  هلمج  نیا  ياـج  هـب  یطویـس  یلو  دوـب ؛ گرزب  ناـیوگ  غورد 

: تسا هدروآ  نینچ  دقاو » نب  هّللادبع   » هرابرد ي ار  ناش  هتفگ  ییحی  دمحا و  زا  يزوج 

نیعم و نبا  : » دیوگ هکنآ  زا  دعب  شنامگ  ندرکراومه  يارب  هتخادـنا  يزوج  نبا  هتفگ ي  زا  ار  نآ  یطویـس  یلو  تسین » يزیچ  وا  »
«. دنا هتسناد  هقث  ار  وا  دمحا 
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سپ دـش  هبتـشم  وا  رب  حرـشم  ياه  هفیحـص  تفگ : نابح  نبا  : » تسا هدـمآ  ناّبح  نبا  زا  لـقن  هب  يزوج  نبا  نخـس  رد  نینچ ، مه  و 
.تسا هدنادرگرب  .دوش » یمن  جاجتحا  نآ  هب   » هملک ي هب  ار  نآ  یطویس  یلو  .دیدرگ » لطاب  اه  نآ  هب  ندروآ  تّجح 

...دنام یمن  هدیشوپ  رظن  لها  رب  هک  يرگید  فیرظ  ياه  هتکن  زین  و 

« .تسا هدرک  رکذ  اه  هقث  رد  ار  وا  ناّبح  نبا  : » تسا نینچ  ییحی » نبایرکز   » هرابرد ي شا  هتفگ  نوچ  مود :

ییحی نباـیرکز  : » دـیوگ یبهذ  .تسا  ناـیاوشیپ  زا  یهورگ  ندرک  لـطاب  نعط و  اـب  ضراـعم  فلاـخم و  سپ  میریذـپب ، ار  نیا  رگا 
ار وا  هرزج  حـلاص  دزاس ، یم  ار  ثیدـح  تفگ : يدـع  نبا  دنتـسه ، وا  زا  دـعب  هک  یناـسک  بهو و  نبا  زا  راـقو ، ییحیوبأ  يرـصم ،

هیقف وا  تفگ : سنوی  نبا  .دوب و  گرزب  نایوگ  غورد  زا  وا  راقو و  ایرکز  درک  ثیدح  ار  ام  تفگ : حـلاص  .تسا  هتـسناد  وگ  غورد 
زا نآرق  تنحم  راگزور  رد  .دوب  هیقف  حلاص  ناگدـنب  زا  تسا  هدـش  هتفگ  درک و  یگدـنز  لاسداتـشه  دوب ، سرد  هقلح ي  ياراد  و 

نباـیرکز : » تفگ ءافعـضلا » یف  ینغملا   » رد (1)و  .دـنا » هتـسناد  فیعـض  ار  وا  شریغ  سنوـی و  نبا  تفر ، برغم  سلبارط  هـب  رـصم 
هتفگ هتسناد و  فیعض  ار  وا  دوخ ، یطویـس  هکلب  (2) .دـش » ییوگ  غورد  هب  مهّتم  هک  دوب  ناهیقف  زا  یکی  بهو ، نبا  زا  راـقو  ییحی 

: متفگ : » دیوگ ثیدـح  زا  دـعب  هعونـصملا » یلآللا  لیذ   » زا ءامدـقلا » ءایبنألا و   » باتک رد  .تسا  هدروآ  هراب  نیا  رد  ار  ناگرزب  ياه 
نیا رد  تفگ : نابح  نبا  دوب و  گرزب  ناـیوگ  غورد  زا  تفگ : هرزج  حـلاص  .دزاـس و  یم  ثیدـح  تفگ : يدـع  نبا  راـّقو ، اـیرکز 

« .درک ثیدح  ار  یلطاب  ثیدح  بهو  نبا  زا  تفگ : یلیقع  .درک و  اطخ  ثیدح 

وا هک  دـش  هدروآ  ییحی  دـمحا و  زا  هک  يزوـج  نبا  نخـس  یپ  رد  تسا ، لـطاب  هدروآ  دـقاو » نبا   » ندرمـش هـقث  رد  هـچ  نآ  موـس :
: تفگ هک  یئاسن  زا  و  تسین » يزیچ  »

ییحی دمحا و  شهوکن  يزوج  نبا  نخس  زا  یطویس  یلو  .تسا » كورتم  وا  ثیدح  »
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نیا ایآ  ...يا و  هدنیوگ  رکذ  نودب  .تسا » هدش  كرت  : » هتفگ هکلب  تسا ؛ هدادـن  تبـسن  وا  هب  ار  یئاسن  شهوکن  هدرک و  طاقـسا  ار 
...!؟ تسا یتشز  رایسب  يزاس  گنرین  زج 

نتم تسیاب  یم  دنک و  فیرحت  ار  يزوج  نبا  نخس  تسیاب  یمن  دعاوق  ساسا  رب  دوب ، هلأسم  نیا  رد  شهوژپ  یپ  رد  یطویس  رگا  و 
هقث درک و  یم  شلطاب  ای  تفریذپ و  یم  ار  نآ  ای  درک و  یم  قیقحت  ییحی  دمحا و  شهوکن  تابثا  رد  سپس  دروآ  یم  ار  نآ  لماک 

هیـضق فرط  ود  زا  کی  ره  رگا  داد  یم  حـیجرت  یلیلد  اـب  حرج  رب  ار  ندوب  هقث  اـی  دومن ، یم  تاـبثا  اراکـشآ  یلیلد  اـب  ار  ناـشندوب 
.دش یم  تابثا 

...تسین زیاج  هک  دش  يزیچ  بکترم  دیزگرب و  نارگشهوژپ  هار  زا  ریغ  یشور  وا  نکل 

نآ اب  يزوج  نبا  لقن  اب  ود -  نآ  حرج  دوش ، تباث  ییحی  دمحا و  يوس  زا  دقاو » نبا   » ندرمـش هقث  رگا  تسا : نینچ  نیا  تقیقح  و 
ندوب فیعـض  يارب  نیمه  دنام و  یم  ضراعم  نودب  ییاسن  حرج  دنوش و  یم  طقاس  ود  ره  هجیتن  رد  دنک و  یم  ادیپ  ضراعت  قیثوت 

دعـس و نبا  يراخب و  متاحوبأ و  هعرزوبأ و  دـننام  دنتـسه  قفاوم  یئاسن  اب  رما  نیا  رد  یهورگ  هک  یلاـح  رد  .تسا  هدنـسب  درم ، نآ 
اب ییحی ، دمحا و  قیثوت  ندش  تباث  ضرف  هب  هکلب  نارگید !؟ میعنوبا و  دووادوبا و  ینطقراد و  يدع و  نبا  یبرحلا و  هرزج و  حلاص 

ق: : » تفگ یبهذ  ...دوش  یمن  وا  هب  یهّجوت  همه  نیا 

كرت و ار  وا  تفگ : زین  دندرک و  توکـس  شا  هرابرد  تفگ : يراخب  .دُرم  هد  تسیود و  لاس  ینارح  هداتقوبأ ي  دـقاو ، نب  هّللادـبع 
: دنتفگ ینطقراد  هعرزوبا و  .دندرک و  اهر 

زا یبالود  تسین و  يزیچ  وا  درک : تیاور  نیعم  نبا  زا  دمحا  نب  هّللادبع  تسا و  هیاپ  یب  شثیدـح  تفگ : متاحوبا  .تسا و  فیعض 
« .دراد رایسب  طلغ  درادن ، یلکشم  تفگ : زین  .تسین و  يزیچ  درک : تیاور  ییحی  نب  ساّبع 

: نیعم نبا  زا  دّمحم ، نب  ساّبع  نبا  زا  اصوح ، نبا  زا  درک  ثیدح  ار  ام  يدع ، نبا 

: متفگ مردپ  هب  تفگ : دمحا  نب  هّللادبع  .تسا و  هقث  ینارح  هداتقوبا 

هب نارح  مدرم  تفگ : دمآ و  نارگ  رایسب  وا  دزن  سپ  تفگ ، یم  غورد  ینارح  هداتقوبا ي  هک  تفگ  حیبص  نب  لیعامـسا  نب  بوقعی 
ار یتسار  هداتقوبا  دنرب ، یم  هلمح  وا 
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: تفگ دمحا  يرگید  ياج  رد  دوب و  ثیدح  باحصا  هیبش  وا  هک  مدید  و  دیزگ ، یمرب 

.تسا هدش  كرت  تفگ : یناجزوج  دشاب و  هدرک  مه  اطخ  دیاش  و  دوب ، ناراکزیهرپ  هیبش  حلاص  يدرم  درادن ، یلکشم 

يرادقم تشون ، یم  یفتک  ناوختسا  رد  دوب و  هدیشوپ  یمشپ  يا  هبج  هک  یلاح  رد  دش  دراو  ثیل  رب  هداتقوبا  تفگ : ریکب  نب  ییحی 
ار نآ  سپ  داتـسرف ، شیارب  راـنید  داـتفه  تفر ، شا  هناـخ  هب  هک  یماـگنه  .تشون  یم  نآ  زا  هداد و  رارق  ییودرگ  تسوـپ  رد  مشپ 

.دنادرگرب

، تفرگ اـج  اـهرکنم  شیاـه  ثیدـح  رد  سپ  درک ، تلفغ  یتـسرد  ّتقد و  زا  دوـب ، هریزج  نادـباع  زا  هداـتقوبا  تفگ : ناـّبح  نبا  و 
هچ هکنیا  زج  تسا  هقث  تفگ : دـمحا  زا  لقن  هب  ینومیم  : » تفگ رجح  نبا  (1)و  .دوش » جاجتحا  شربخ  هب  هک  تسین  زیاج  نیارباـنب 

تفگ ار  نآ  دننام  شردپ  زا  هّللادبع  .دوب و  شوه  ياراد  و  تشاد ، تهابـش  نادـهاز  هب  دوب و  کین  نامدرم  زا  درک و  یم  اطخ  اسب 
نایفـس و نایم  دـنیوگ : یم  نانآ  متفگ : .تشادـن  یلکـشم  تفگ : دـننک ، یم  لاکـشا  شا  هراـبرد  شموق  دـش : هتفگ  وا  هب  دوزفا : و 

.دوب شوهاب  وا  اّما  دشاب ، هدش  طلخ  شیارب  هک  اسب  هچ  تفگ : داهن ، یمن  قرف  هسینأوبأ  نب  ییحی 

هداتقوبا تفگ : دمآ و  نارگ  رایسب  شیارب  نخس  نیا  سپ  تفگ : یم  غورد  وا  هک  تسا  هدروآ  حیبص  نب  قاحسا  نب  بوقعی  متفگ :
.درک شیاتس  ار  وا  دیزگ و  یمرب  ار  یتسار 

« .درک یطاق  دش ، هک  لاسگرزب  دیاش  درک و  یم  سیلدت  منک  نامگ  و  دوب ، ثیدح  باحصا  هیبش  هک  مدید  ار  وا  تفگ :

متاـحوبأ نبا  .تسا و  هقث  تفگ : ییحی  زا  لـقن  هب  يرود  و  درادـن ، یـشزرا  وا  تفگ : نیعم  نب  ییحی  و  تفگ : دـمحا  نـب  هّللادـبع 
: متفگ مدیسرپ و  شا  هرابرد  هعرزوبأ  زا  تفگ :

شا هرابرد  تفگ : مدیـسرپ ، شا  هراـبرد  مردـپ  زا  و  تفگ : .دوش  یمن  لـقن  ثیدـح  وا  زا  يرآ ، تفگ : تسا ؟ فیعـض  وا  ثیدـح 
دراد و تسردان  ثیدح  دنا ، هدرک  لاکشا 
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نخـس وا  هرابرد  تفگ : رگید  ياج  رد  دراد و  تسرداـن  ثیدـح  دـنا  هدرک  كرت  ار  وا  تفگ : يراـخب  .تسا و  هیاـپ  یب  شثیدـح 
ینارح هبورعوبأ ي  .دُرم  لاس 207  تفگ : يراخب  .تسا  كورتم  شثیدح  تفگ : یناجزوج  .تسین  هقث  تفگ : یئاسن  .دنا و  هتفگن 

: تفگ

.دُرم لاس 210  هک  دنا  هدروآ  باحصا ،

هتفگ ي هب  دوبن و  ظـفاح  تفگ : رازب  .دوبن و  نینچ  ثیدـح  رد  یلو  تشاد  تداـبع  تلیـضف و  هداـتقوبا  تفگ : دعـس  نبا  و  میوـگ :
ناگدـننک تداـبع  زا  تفگ : ناـّبح  نبا  .تشگ و  یمنرب  یتسرد  باوص و  هب  تفگ و  یم  تسرداـن  دوب و  هّقفتم  فیفع و  هفینحوبا 

هب جاجتحا  سپ  .تسا  هدش  دراو  شثیدح  رد  اه  تسردان  سپ  درک  ثیدـح  نامگ  يور  زا  درک و  تلفغ  ّتقد  زا  سپ  دوب ، هریزج 
ینخـس نینچ  یبرح  تسوا و  زا  رت  هقث  وا  زا  ریغ  تفگ : یبرح  .تسا و  یتسـس  فیعـض  تفگ : هرزج  حلاص  .تسین و  زیاج  شربخ 

نبا درک و  یم  اـطخ  سپ  درک  یم  شا  هظفاـح  رب  اـّکتا  تفگ : هبورعوبا  تسا و  فیعـض  رایـسب  هک  دـیوگ  یم  یـسک  هراـبرد ي  ار 
فیعض ار  وا  ناّرح  مدرم  تفگ : دووادوبأ  .درک و  یم  اطخ  طقف  دیوگ ، یم  غورد  دمع  هب  هک  تسین  یسک  نم  دزن  وا  تفگ : يدع 

دمحاوـبا مکاـح  .دـمآ و  یمرب  شناـبز  زا  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : .تسا و  هدرک  لـقن  ثیدـح  اـم  يارب  وا  زا  دـمحا  دـنناد و  یم 
هرابرد ي اّما  (1) .درک » تیاور  ییاهرکنم  جیرج  نبا  مشاه و  زا  تفگ : یناهفـصا  میعنوبا  تسین و  راوتـسا  اپ و  رب  شثیدـح  تفگ :
رب هک  يزیچ  لاجر  ياه  باتک  رد  ام  دنا ؛ هدرمش  هقث  ار  دقاو » نبا   » ییحی دمحا و  زا  ریغ  ینعی  ود -» نآ  زا  ریغ   » هک یطویس  ياعّدا 
دنا هدروآ  اه  هناوتـسا  زا  یهورگ  زا  ار  وا  هرابرد ي  شهوکن  يرآ ، ...تسا  یعّدم  هدهع ي  رب  نآ  تابثا  .میتفاین و  دنک  تلالد  نآ 

...دش هتـسناد  اه  باتک  رگید  رد  نینچ  مه  و  بیذهّتلا » بیذهت   » و نازیملا »  » ياه ترابع  زا  هک  هنوگ  نآ  ییحی ، دـمحا و  رب  نوزفا 
روهـشم دهز  ثیدح و  هب  ینارح ، هداتقوبا ي  دقاو ، نب  هّللادبع  : » تسا هدمآ  يزوج  نبا  هتـشون ي  نیکورتملا » ءافعـضلا و   » رد سپ 

ریغ ینطقراد و  تسا و  هیاپ  یب  شثیدح  تفگ : متاحوبا  .تسا 
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.تسا فیعض  دنتفگ : وا 

« .دندرک كرت  ار  وا  تفگ : يراخب  دنک و  اطخ  اسب  هچ  درادن و  یلکشم  تفگ : دمحا  اّما  و 

ار وا  دمحا  تسا و  هدـش  اهر  كرت و  تسا : ناسارخ  زا  شلـصا  هداتقوبا  ینارح ، دـقاو  نب  هّللادـبع  : » تسا بیذـهتلا » بیرقت   » رد و 
يدنسو (1) .تشذگرد » لاس 210  .درک  یم  سیلدـت  یگلاس  هن  زا  دـش و  هناوید  دـش و  نسم  هک  دـیاش  تفگ : درک و  یم  شیاتس 

هک هدرک  تیاورار  هدننک  تمرح  کتهو  یگتخاسربخ  کی  ینارح ، هداتقوبأ  دـقاو  نب  هّللادـبع  : » تفگ هعیرـشلا » هیزنت  رـصتخم  » رد
« .دوب شوه  مکو  نادان  شدوخو.درک  هسیسد  دوخ  ثیدحرد  تفگ : يزوج  نباو  .تسا  وا  تفآ  نامه  : دیوگ یبهذ 

« هعونـصملا یلآللا  لیذ   » زا داهجلا  باـتک  رد  هک  تسا  نیون  ياـه  یتفگـش  زا  نیا  هدرک  شنزرـس  ار  وا  مه  شدوخ  یطویـس  هکلب 
دیعـس نبدـمحا  نب  نسح  زا  نارمع ، نبدّـمحم  نبدـمحا  زا  دّـمحم ، نب  یقابلادـبع  زا  داد ، مربخ  مردـپ  یملید : : » تسا هتفگ  نینچ 

هک یسک  دیوگ : ًاعوفرم  هک  دیعسوبا  زا  دقاو ، نب  هّللادبع  زا  قاحساوبا ، زا  عیبرلا ، نب  سیق  زا  رطم ، نب  نامثع  زا  دیعس ، زا  يواهرلا ،
ار دـنوادخ  لاـس  رازه  نادرم  نآ  زا  کـی  ره  هک  دراد  ار  درم  رازه  ندرکدازآ  باوث  دـشاب ، ادـخ  هار  رد  يراـک  مزـالم  زور  کـی 

« .دقاو نب  هّللادبع  نینچ  مه  تسا و  هدش  اهر  كورتم و  رطم  نب  نامثع  .تسا  هدرک  تدابع 

رب هدش  هتخاس  ثیدح  دنـس  رد  وا  دوجو  هکلب  .تسا  تباث  نارگـشهوژپ  دزن  دقاو » نب  هّللادبع   » ندوب فیعـض  هصالخ : روط  هب  سپ 
رد یبهذ  اج  نیا  زا  و  .دش » یم  ثوعبم  رمع  مدـش ، یمن  ثوعبم  امـش  نایم  نم  رگا   » هک تسا  هدوزفا  ثیدـح  نیا  یتسـس  فعض و 

همثیخوبا : » دیوگ هک  اج  نآ  تسا ، هدروآ  دـقاو  نبا  لاح  حرـش  رد  وا  ببـس  هب  هفیعـض  ثیداحا  ناونع  هب  ار  ثیدـح  نیا  نازیملا » »
، تفگ هک  رماع  نبهبقع  زا  حرشم ، زا  ورمع ، نبرکب  زا  حیرش ، نبهایح  زا  دقاو ، نب  هّللادبع  زا  دیعس ، نب  بعصم 
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: مراهچ (1) .دش » یم  ثوعبم  امش  نایم  رد  رمع  مدش ، یمن  ثوعبم  امش  نایم  رد  رگا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هدمآ يزوج  نبا  ناّبح و  نبا  یلیقع و  زا  وا  فعض  هوجو  رد  رتشیپ  هچ  نآ  طّسوت  تسا ، هدروآ  حرشم »  » قیثوت ياتـسار  رد  هچ  نآ 

.دوش یم  لطاب  تسا ،

نبدشار  » شدنس رد  نینچ  مه  .دیتسناد و  ار  نآ  هک  تسه  زین  دقاو » نبا   » شدنس رد  تسا ، هدروآ  ینزوز  زا  هچ  نآ  نوچ  مجنپ : و 
هک هدرک  رکذ  مکاح  : » دیوگ وا  لاح  حرش  رد  رجح  نبا  .دنا  هتسناد  فیعض  ار  وا  مزح  نبا  ینطقراد و  هک  تسه  زین  یصمح » دعس 

هدوب هیواعم  هارمه  نیفص  رد  وا  هک  دیوگ  يراخب  .تسا و  هدرک  فیعضت  ار  وا  مزح  نبا  نینچ  مه  هدرمش و  فیعض  ار  وا  ینطقراد 
...تسا هدـش  جراخ  هیغاـب ) هئف   ) شکرـس هورگ  اـب  هارمه  هک  هدروآ  يراـخب  هک  تسا  هدنـسب  شطوقـس  رد  نیمه  هکلب  (2) .تسا »

هب دنشاب و  یم  روهشم  فورعم و  وا  اب  ینمشد  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ضغب  رد  نانآ  تسا و  صمح  مدرم  زا  وا  هکنیا  نمض 
اه باتک  رگید  و  يریرحلا » تاماقم  حرـش   » (3) و نادلبلا » مجعم   » هب هک  نانآ  رب  هک  دنتـسه ، فوصوم  یمرـش  یب  هب  بیترت  نیمه 

.دنام یمن  هدیشوپ  دننک ، هعجارم 

تـسا هدروآ  هدش  هتخاس  ثیدح  دییأت  رد  ار  نآ  یطویـس  هدرک و  تیاور  ار  نآ  یملید  هک  هریرهوبا  ثیدـح  دنـس  رد  نوچ  مشش :
: تسا نامدرم  نیرتوگ  غورد  زا  لاجر ، ياملع  ثیدح و  نادقان  دزن  وا  هک  تسا  حیجن » نب  قاحسا  »

« .تسا مدرم  نیرتوگ  غورد  یطلم ، حلاصوبأ  حیجن ، نب  قاحسا  : » دیوگ نیکورتملا » ءافعضلا و   » رد يزوج  نبا 
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نتخاـس ییوـگ و  غورد  هب  تفگ : ییحی  تسا و  مدرم  نیرتوـگ  غورد  زا  وا  تـفگ : دـمحا  : » دـیوگ لادـتعإلا » نازیم   » رد یبـهذ  و 
: تفگ ساّلف  تسا و  كورتم  دنتفگ : ینطقراد  یئاسن و  دوش و  یمن  هتـشون  شثیدح  دـیوگ : يوسف  بوقعی  .تسا  فورعم  ثیدـح 

...درک یم  يزاس  ثیدح  عضو و  ًاتحارص 

شتّما زا  یتسود  يربمایپ  ره  يارب  ًاعوفرم : هریرهوبا  زا  اطع ، زا  حیجن ، نب  قاحـسا  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ : لاّلخ  ناورم  نبدـیزی  و 
یتسود تّما  نیا  زا  رگا  تسا : مالسلا  هیلع  ناشیا  هتفگ ي  نآ  رب  لیلد  تسا و  لطاب  زین  نیا  .تسا و  نامثع  نم  تسود  دشاب و  یم 

: دیوگ درک ، تیاور  وا  زا  هّللادـبع  شرـسپ  هچ  نآ  هب  تبـسن  لبنح  نبدـمحا  .مدـیزگ  یمرب  تسود  ناونع  هب  ار  رکبوبا  متفرگ ، یم 
نبدمحا .دنک و  یم  لقن  ثیدح  هفینحوبا  رظن  يأر و  اب  نیریـس  نبا  ربمایپ و  زا  .تسا  نامدرم  نیرتوگ  غورد  زا  حـیجن  نب  قاحـسا 

يدرم دنوادخ ، نمـشد  وگ ، غورد  رایـسب  یطلم  حیجن  نب  قاحـسا  دیوگ : یم  نیعم  نب  ییحی  مدینـش  دیوگ : زرحم  نب  مساق  دّمحم 
لیطابا زا  تسین و  يزیچ  تفگ : مدیـسرپ ، یطلم  قاحـسا  هرابرد ي  مردپ  زا  دـیوگ : ینیدـم  یلع  نب  هّللادـبع  .تسا و  ثیبخ  دـب و 

دنزرف یناسارخ و  ءاطع  زا  یطلم  حیجن  نب  قاحـسا  : » دیوگ نینچ  شا  هرابرد  ءافعـضلا » یف  ینغملا   » رد یبهذ  (1)و  ...تسا » یطلم 
 - یتبلا زا  تسا ، نامدرم  نیرتوگ  غورد  زا  قاحـسا  دیوگ : دمحا  : » تفگ رجح  نبا  (2)و  .تسا » فورعم  ثیدح  نتخاس  هب  حیجن :

: تفگ زرحم  نبا  .دنک و  یم  لقن  ثیدح  هفینحوبا  يأر  اب  نیریس  نبا  زا  و  نامثع -  ینعی 

دادـغب رد  هدرک : لقن  وا  زا  هبیـش  یبا  نبا  .تسا و  ثیبخ  دـب و  يدرم  دـنوادخ ، نمـشد  وگ ، غورد  رایـسب  دـیوگ : نیعم  نبا  مدـینش 
فورعم ثیدح  لعج  غورد و  رد  وا  دیوگ : یم  وا  زا  میرم  یبا  نبا  یطلم و  حیجن  نب  قاحـسا  هلمج  زا  دنتخاس ؛ یم  ثیدـح  یموق 

فیعض ار  وا  تسین و  يزیچ  ینعی  درک ؛ يا  هراشا  شتسد  اب  مدیـسرپ  شا  هراب  رد  مردپ  زا  دیوگ : ینیدم  نب  یلع  نب  هّللادبع  دوب و 
يرگید ياج  رد  .دروآ و  رامش  هب 

ص:566

.200 1  / لادتعإلا نازیم  ( . 1 - 1
.74 1  / ءافعنصلا یف  ینغملا  ( . 2 - 2
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: تفگ یناجزوج  .درک و  یم  عضو  ثیدح  تسوگ و  غورد  رایسب  تفگ : یلع  نبورمع  تسا و  هدرک  تیاور  ییاه  یتفگش  تفگ :
: تفگ یئاسن  .تسا و  رکنم  شیاه  ثیدح  دنتفگ : يراخب  یمضهج و  رصن  نب  ّیلع  تسین و  تناما  ياه  فرظ  زا  تسین و  هقث 

كورتم شثیدح  تفگ : دّمحم  نب  حلاص  .دوش و  یمن  هتـشون  شثیدـح  تفگ : يوسف  بوقعی  .تسا و  هدـش  كرت  شیاه  ثیدـح 
: تفگ يدع  نبدمحاوبا  .تسا و 

هک تسا  رکنم  ره  لماش  هدیسر  جیرج  نبا  زا  هک  ییاه  ثیدح  مومع  تسا و  هدرک  عضو  شدوخ  تسا و  یگتخاس  شیاه  ثیدح 
.دنک یم  ثیدح  عضو  هک  تسا  یناسک  زا  وا  تسا و  راکشآ  ًالماک  شندوب  ءافعض  زا  تسا و  هدرک  عضو  نآ  رب 

: تفگ مکاح  دمحاوبا  .تسوگ و  غورد  رایسب  دیوگ : زییمتلا »  » رد یئاسن  میوگ :

ییوگ غورد  هب  بوسنم  تفگ : یقرب  دزاس و  یم  ثیدح  ًاتحارـص  تساه  لاّجد  زا  یلاّجد  تفگ : ناّبح  نبا  تسا و  رکنم  شثیدـح 
بجاو شثیدح ؛ هب  جاجتحا  هن  تسین و  زیاج  شربخ  شریذپ  .تسا  زاس  ثیدح  رایسب  وگ و  غورد  رایسب  تفگ : یناجزوج  تسا و 

وگ غورد  رایـسب  یلاّجد  تفگ : رهاط  نبا  .تسا و  روهـشم  ثیدـح  نتخاـس  هب  تفگ : شاّـقن  دیعـسوبا  دوش و  ناـیب  شعـضو  تسا 
: تفگ يزوج  نبا  .تسا و 

« .دـنا هدروآ  اه  فیعـض  رامـش  رد  ار  وا  ینارگید  یلیقع و  یجاس و  یبالود و  تسا و  هتخاس  یم  ثیدـح  وا  هک  دـنا  هدرک  عاـمجا 
زا یتسود  يربمایپ  ره   » شثیدـح لقن  زا  سپ  هعونـصملا » یلـآللا   » لـیذ رد  .تسا  هدرمـش  فیعـض  ار  وا  زین  دوخ  یطویـس  هکلب  (1)

: دیوگ .تسا و  هدروآ  تایهاو )  ) تسس ثیداحا  رد  ار  نآ  يزوج  نبا  دیوگ : تسا » نافع  نب  نامثع  نم  تسود  دراد و  شتّما 

: تفگ ناّبح  نبا  .تسا  فورعم  ثیدح  نتخاس  ییوگ و  غورد  هب  حیجن  نب  قاحسا 

صاخشا زا  تفگ : ناّبح  نبا  تسوگ و  غورد  رایسب  تفگ : ییحی  دیوگ : ناورم  نبدیزی  .درک و  یم  عضو  ثیدح  ربمایپ  زا  ًاتحارص 
ياه غورد  زا  نیا  دیوگ : نازیملا »  » رد .تسین و  زیاج  اه  نآ  هب  جاجتحا  هک  دنک  یم  تیاور  یگتخاس  ياه  ثیدح  ِتبَث ،
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« .تسا قاحسا 

.دزاس یم  ثیدح  تسوگ و  غورد  حیجن  نب  قاحسا  دیوگ : یثیدح  زا  دعب  همعطالا »  » شباتک رد  و 

رمع لضف  رد  هدش  هتخاس  ثیدح  دییأت  ناونع  هب  ار  وگ  غورد  رایسب  لاّجد  نیا  ثیدح  ماقم  نیا  رد  هک  تسا  یتفگـش  هیام ي  سپ 
!؟ دروآ یم 

رب هک  دـنا  هدروآ  اه  فیعـض  رد  ار  وا  یلیقع  يراخب و  هک  تسه  یناسارخ » ءاطع  ، » هریرهوبأ ثیدـح  دانـسا  رد  همه : نیا  رب  نوزفا 
وا هب  جاجتحا  سپ  .دیمهف  یمن  دوخ  درک و  یم  هابتشا  تشاد و  يدب  هظفاح ي  تفگ : ناّبح  نبا  .تسب و  یم  غورد  بیسم  نبدیعس 

.تسا هدمآ  « 212 7  / بیذهّتلا بیذهت   » و « 74 3  / لادتعإلا نازیم   » رد وا  لاح  حرش  رد  بلطم  نیا  .دش  لطاب 

يدع ساّبع و  نبا  دننام  تسا ، هدش  تیاور  ًالسرم  هباحص  زا  : » دیوگ رجح  نبا  .تسا  لسرم  مه  هریرهوبا  زا  راّطع  لقن  نینچ  مه  و 
« .نارگید لبج و  نبذاعم  هرجع و  نب  بعک  سنا و  ءادردلاوبا و  هریرهوبا و  هبعش و  نبهریغم  و  يدنک ، يدع  نب 

، دوشن هتخانش  هطساو  دشاب و  لسرم  ثیدح  نیا  رگا  (1)و  .دشن » هدینش  هباحـص  زا  کی  چیه  زا  سنا  زا  زج  تفگ : یناربط  : » دیوگ
.تسین يرابتعا  زین  تهج  نیا  زا  ار  ثیدح  نیا 

یمن هتخیگنارب  رگا  هریرهوبا : زا  یملید  ربخ  اّما  و  : » دـیوگ يوانم  ور  نیا  زا  تسا و  تسـس  رایـسب  ثیدـح  نیا  هک : نیا  هصـالخ  و 
رارق یگتخاس  ثیدح  يارب  يدـّیؤم  ار  نآ  یطویـس  هک  رکبوبا  ثیدـح  اّما  (2)و  .تسا » رکنم  سپ  دـش ؛ یم  هتخیگنارب  رمع  مدـش ،

.دیتخانش ار  وا  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  دعس » نبدشار   » رب شرادم  هداد ،

رد یناشخدــب  ور  نـیا  زا  .راـبتعا و  هـجرد ي  زا  نآ  طوقــس  قـیرط و  ود  ره  زا  یملید  ثیدــح  ندوـب  لـطاب  دــش : راکــشآ  سپ 
زا تسا  هدروآ  ار  نآ  نیّبحملاهفحت » »

ص:568

.212 7  / بیذهّتلا بیذهت  ( . 1 - 1
.325 5  / ریدقلا ضیف  ( . 2 - 2
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رب هک  .تسا  هداد  فیعـض  ياه  ثیدـح  هب  صاصتخا  ار  نآ  هک  رمع  لئاضف  باـب  زا  موس  لـصف  رد  هریرهوبا  رکبوبا و  زا  سودرف ،
.دنام یمن  هدیشوپ  باتک  نآ  هب  هدننک  هعجارم 

.تسا هدروآ  نآ  هرابرد ي  لیصفت  هب  هچ  ره  زین  دزیر و  یم  ورف  تسس ، هدش  هتخاس  ثیدح  نیا  زا  یطویس  عافد  بیترت  نیدب 

.نایاپ یب  تسا  یساپس  بلطم  نیا  رب  ار  دنوادخ  و 
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تّنس لها  ياه  تیاور  هب  هعیش  لالدتسا  هوجو  - 14

هراشا

یم طقاس  اه  نآ  مازلا  هنرگو  دنتـسه ؛ ربتعم  یّلک  روط  هب  هاگنآ  یتسناد ، ربتعم  ار  ّتنـس  لها  ياه  تیاور  رگا  سپ  : » دـیوگ يولهد 
« .دنوش یمن  مزتلم  تیاور  کی  هب  طقف  نانآ  نوچ  دوش ،

: دوش یم  راکشآ  ریز  ياه  هجو  هب  نخس  نیا  یتسس  طوقس و  میوگ :

هتفگ نیا  هب  وا  ياه  جاجتحا  ندوب  لطاب   - 1

.تسا هدروآ  نانآ  مازلا  دروم  رد  هک  ینایب  نیمه  هب  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  رگید  و  يولهد »  » مازلا دوش  یم  زیاج  مه  نایعیـش  يارب 
ماـمت ساـسا  نیا  رب  و  مازلا -  باـب  زا  دـنک  جاـجتحا  ناـنآ  تیاور  کـی  هب  هک  یـسک  هب  دـنهدب -  ار  خـساپ  نیمه  دـنناوت  یم  سپ 

.ددرگ یم  لطاب  هفحتلا »  » شباتک رد  يولهد »  » ياه جاجتحا 

ناناملسم لالدتسا  اب  ضقن   - 2

، نادب اه  نآ  ندرک  مزلم  ناشریغ و  يراصن و  دوهی و  زا  نافلاخم  ياه  تیاور  هب  ناناملسم  لالدتسا  دشاب ، حیحـص  نخـس  نیا  رگا 
ناناملسم لالدتـسا  بیترت  نیا  هب  دنهدب و  ار  خساپ  نیمه  هک  دوش  یم  زیاج  مه  ناشیا  يارب  ساسا  نیا  رب  نوچ -  ددرگ ؛ یم  لطاب 

.دوش یم  لطاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نامربمایپ  تّوبن  هب  نافلاخم  ياه  تیاور  وترپ  رد 

ص:570
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راب هب  ار  يدسافم  هچ  شنخـس  هک  درادن  هّجوت  ای  دناد -  یمن  تسا ، خیـش  هس  يرای  راتـساوخ  هک  اج  نآ  زا  يولهد »  » هک ییوگ  و 
!! دروآ یم 

مازلا باب  ندش  هتسب  موزل   - 3

ود ره  نوچ  تسا ؛ هرظانم  مالک و  ملع  باب  نیرت  مهم  نآ  دروآ و  یم  مزال  ار  جاـجتحا  مازلا و  باـب  ندـش  هتـسب  نخـس ، نیا  هکلب 
دناوت یم  ود  نآ  زا  کی  ره  هنیآ  ره  دـنک و  مزلم  نآ  هب  ار  وا  ات  دروآ  یم  لـیلد  تّجح و  يرگید  ياـه  تیاور  هب  مصاـختم  فرط 

ياه باتک  رگید  رد  نیمّلکتم  ياه  لالدتسا  مامت  دوش و  یم  هتسب  هرظانم  باب  هاگ  نآ  دیوگب و  يرگید  هب  خساپ  رد  ار  نخـس  نیا 
.دوش یم  لطاب  مالک 

هعیش لالدتسا  هجو   - 4

اه نآ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  ناشیاه  باتک  رد  ّتنـس  لها  لقن  اب  اـهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح هب  قح  لـها  لالدتـسا 
هب نانآ  توعد  دشاب و  یم  تنس  لها  رب  تّجح  مامتا  يارب  اه  نآ  هب  لالدتـسا  هکلب  دنتـسه ؛ تایاور  نآ  رابتعا  تحـص و  هب  دقتعم 

.دوش یمن  انتعا  نآ  هب  دوش و  یم  طقاس  هتفگ  يولهد »  » هچ نآ  هنوگ  نیدب  نآ و  ياضتقا  هب  لمع  نآ و  زا  يوریپ 

رارقا هدعاق   - 5

نآزاو دشاب  مّلـسم  نادنمدرخ  همه  دزن  (1) تسا » دودرم  ناـشریغ  رب  تسا و  هتفریذـپ  نتـشیوخ  رب  نادـنمدرخ  رارقا   » هیـضق ي رگا 
لـصفالب تفالخو  تماماربار  نآ  تلالدو  دنا  هدرک  لقنو  تیاور  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  ناگرزبار و  ملعلا » هنیدم   » ثیدـح هکور 

تسرد حیحص و  ّتنس  لها  ياه  تیاور  ساسا  رب  ناش  هتساوخ  رب  هعیـش  لالدتـسا  اذل  دنا ، هداد  حیـضوت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.تسا تناتم  تیاهن  رد  نیا  دوب و  دهاوخ 

ص:571

.دودرم مهریغ  یلع  لوبقم و  مهسفنأ  یلع  ءالقعلا  رارقا  ( . 1 - 1
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سپ تسا ، نالعاج  ياه  ثیدـح  کـت  ساـسا  رب  اـفلخ  يرترب  رد  شنارکفمه  زا  یـضعب  ياـه  تیاور  هب  يولهد »  » جاـجتحا اـّما  و 
« ...دوش یم  لطاب  نخس  نیا  زین  هجو  نیا  زا  ...تسین و  زیاج  اه  نآ  هب  قح  لها  ندرک  مزلم  ًانیقی  اه و  نآ  هب  وا  دانتسا 

نمشد رارقا  رابتعا   - 6

، دننک یم  تابثا  تیاور و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  نآ  ریغ  و  ملعلا » هنیدـم  انأ   » ثیدـح هک  یتقو  ّتنـس  لها  هاگیاج 
ناگمه يارب  نیا  زا  شیپ  تسا و  یعّدـم  نمـشد  هاگیاج  اه  خیـش  لـیاضف  تیاور  عضوم  رد  تسا و  هدـننک  رارقا  نمـشد  هاـگیاج 

.دش نشور  دنک ، هماقا  ناهرب  لیلد و  نآ  رب  هک  یتقو  زج  شیاعّدا  ندوب  لطاب  لاح و  همه  رد  نمشد  رارقا  رابتعا 

ثیدح هب  جاجتحا  يولهد »  » يارب دوش و  یم  مامت  نانآ  طّسوت  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح تیاور  هب  قح  لها  لالدتـسا  ساسا  نیا  رب  و 
هماقا ي تسا  يولهد »  » رب تسا و  ضحم  ياعّدا  نوچ  دسر  یمن  نایاپ  هب  ...نم » زا  دعب  رگا   » ثیدح و  ...تخیرن » يزیچ  دـنوادخ  »

.دوش زیاج  اه  نآ  هب  جاجتحا  ات  ثیدح  ود  نیا  تحص  رب  لیلد  ناهرب و 

نآزا یکی  هباج  نیاردام  یلو  تسادایزرایـسب  لیلد -  اب  زج  شیاعّدا -  هن  نمـشد و  رارقا  راـبتعا  رب  دـهاوش  هک  دـنام  یمن  هدیـشوپ 
نومأم هب  ینئادم  : تفگ هک  نسحلا  نب  میهاربا  زادرک  لقن  :» تسا هدمآ  « ءافلخلا خـیرات   » رد هک  تسا  نامه  نآو  ، مینک یم  هدنـسباه 

: تفگ

رد سپ  درک ، اعّدا  رارقا و  وا  تفگ : نومأـم  سپ  .میراد  يرتشیب  نارورـسو  اـقآ  اـمو  دـنا  هدـنُّربو  ناریـش  مشاـه  ینب  : تفگ هیواـعم 
تیاور هب  هک  نانآ  قح  لها  ندرک  مزلم  رب  يولهد »  » هدارا ي هک  دش  نشور  سپ  (1) .موصخم » شرارقا  رد  تسا و  مصخ  شیاعّدا 

یـسک هک  تسا  ییاه  هفارخ  زا  ...تخیرن » دنوادخ   » شریذـپ هب  دـنروآ  یم  لیلد  تّجح و  مالـسلا  هیلع  ماما  لیاضف  رد  ّتنـس  لها 
...دنک یمن  نآ  هب  یهّجوت  نیرت  کچوک 

نیّدلادیشر نخس  - 7

هک دنچ  ره  : » دیوگ هیرمعلا » هکوشلا   » رد يولهد »  » درگاش ناخ ، نیّدلادیشر 

ص:572

.325 ءافلخلا / خیرات  ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 672 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_572_1
http://www.ghaemiyeh.com


ضیفتـسم عئاش و  هک  يرگید  ياه  ثیدـح  تسا و  هدروآ  هلاسر  بحاص  هک  ییاه  ثیدـح  ياضتقم  هب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا 
ياه هشیر  اه و  یکیرات  ياـه  غارچ  تالکـشم و  ياهدـیلک  ناگدـیزگرب ، نآ  ياـهربخ  هچرگا  و  دنـشاب ، یم  تّما  نارورـس  تسا 
نیما نانآ  دزن  اه  هقرف  زا  یکی  نایوار  هک  رایسب  هچ  دشاب و  یم  اهربخ  نآ  ياهدانسا  رد  نخس  اّما  تسا ، تعیرـش  رهاظم  تمکح و 

زا هچ  نآ  تسا و  دقتعم  هدیسر  شنایوار  زا  هچ  نآ  تحص  یتسرد و  هب  يا  هقرف  ره  ور  نیا  زا  .دنتسه و  نعط  دروم  نارگید  دزن  و 
« .دیامن یم  شهوکن  ار  هدش  دراو  فلاخم  هورگ  نایوار 

هبلاطم هعیـش  زا  ...تسا و  هدرک  رکذ  هرظانم  ثحب و  ماقم  رد  شدرگاش  هک  لـصا  نیا  زا  يولهد »  » لـفاغت تسا  زیگنا  تفگـش  سپ 
باب رد  ّتنـس  لها  ياه  تیاور  هب  هعیـش  جاجتحا  ربارب  رد  مه  نآ  دیامن ، یم  ار  نآ  لاثما  تافارخ  و  ...تخیرن » دنوادخ   » نتفریذـپ

 ... مالسلا مهیلع  نیرهاط  تیبلا  لها  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف 

« هفحتلا  » باتک زاغآ  رد  يولهد  نخس   - 8

باتک رد  هچ  نآ  هب  تبـسن  تسا  هدـش  هعیـش  اب  جاـجتحا  هب  مزتلم  نآ  رد  هک  تسا  هدروآ  هفحتلا »  » باـتک زاـغآ  رد  يولهد »  » دوخ
یمن دامتعا  شیاه  تیاور  هب  دـهد و  یم  تبـسن  دانع  بّصعت و  هب  ار  يرگید  مصاـختم  فرط  ود  ره  نوچ  تسه ؛ ناـشربتعم  ياـه 

جاجتحا تافارخ  رگید  و  تخیرن »...  دنوادخ   » هب هنوگچ  اذل  و  تسا ؟ هدرک  شومارف  ار  مازتلا  نیا  هنوگچ  هک  وا  زا  تفگش  ...دنک 
زیگنا تفگـش  یـضقانت  بیرغ و  یتفاهت  زج  نیا  ایآ  و  تسا ؟ هدش  تافارخ  نیا  شریذـپ  راتـساوخ  هعیـش  زا  هنوگچ  و  تسا ؟ هدرک 

!! تسا

شردپ نخس   - 9

هک تسا  هتفگ  هدرک و  حیرـصت  دیـشر ، نخـس  دـننام  هب  نیخیـشلا ،» لیـضفت  یف  نینیعلاهّرق   » شباتک نایاپ  رد  يولهد  هّللا  ّیلو  هاش 
.دوش هعجارم  نادب  سپ  ...اه  ثیدح  رگید  هب  دسر  هچ  نیحیحص  ياه  ثیدح  اب  هیماما  اب  هرظانم  تسین  زیاج 
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هدشاعّدا ثیدح  ود  ندوب  لطاب   - 10

ّتنـس لها  ياملع  ناگرزب  حیرـصت  ساسا  رب  لیـصفت  هب  شتلالد  دنـس و  ندوب  تباث  رظن  زا  ملعلا  هنیدم  ثیدـح  تحـص  یتسرد و 
ود نیا  نتـسناد  ربتعم  هب  قح  لها  زا  نتـساوخ  سپ  ...نم » زا  دعب  رگا   » و ...تخیرن » دـنوادخ   » ندوب لطاب  زین  دـش و  راکـشآ  ًالماک 

.تسا هنادرخ  یب  رایسب  8 ملعلا » هنیدم   » ثیدح ياضتقم  هب  نتشادن  مازتلا  همه و  نآ  زا  سپ  ثیدح - 

دنوادخ تسا و  قیفوت  ّیلو  وا  هدنرادهگن و  ناحبس  دنوادخ  و  دوش ، یم  راکـشآ  شدوخ  رب  هدروآ  هک  یلَثَم  قابطنا  بیترت  نیدب  و 
.نیرخآ نیلّوا و  زا  ناشنانمشد  همه ي  رب  دنوادخ  تنعل  دتسرف و  دورد  شا  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  دّمحم و  نامرورس  رب 

: دیوگ ینالیم 

نادنمشناد رگید  نانخس  ضّرعتم  نونکا  تسا و  ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح هب  خساپ  رد  يولهد »  » هتفگ ي هرابرد ي  نخس  نایاپ  نیا 
.تسا روای  رای و  دنوادخ  میوش و  یم  باب  نیا  رد  ّتنس  لها 
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دنا هتفگ  ملعلا » هنیدم   » ثیدح هرابرد ي  هچ  نآ  رد  نادنمشناد  رگید  اب 

هراشا

رد شیاه  شزغل  ندرک  لطاب  و  تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم   » ثیدـح هراـبرد ي  يولهد »  » ياـه هتفگ  ضقن  زا  هک  نونکا 
ثیدح نیا  هب  تبسن  ّتنس  لها  ناثّدحم  نادنمـشناد و  رگید  نانخـس  ضّرعتم  هک  تسا  بسانم  میدش  رطاخ  هدوسآ  نآ ، فیعـضت 

شیپ بلطم  قح  يادا  ینمـشد و  ندرک  شوماخ  ياتـسار  رد  تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم   » ثیدح هرابرد ي  ای  میوش 
.تسا قیفوت  ّیلو  دنوادخ  میور و 

ثیدح هرابرد ي  یمصاع  نخس  اب  - 1

هراشا

« ملعلاهنیدم انأ  »

: دیوگ نینچ  یمصاع  یلع  نبدّمحم  نبدمحا  دّمحموبا 

: دنا هتفگ  نخس  ثیدح  نیا  لیوأت  هرابرد ي  »

یمَلَع مسا  هن  تسا  یلاع  ینعم  هب  مه  یلع  تسا  ّولع  هشیر ي  زا  رد ، يدـنلب  اُهباب » ٌیلع   » زا دارم  هک  دـنتفگ  ناشنارکفمه  جراوخ و 
ملاع عیمس ، عماس و  دننام  یلع  لاع و  باب  یلع و  ٌلاع و  ٌءیش  دوش : یم  هتفگ  .دوب  هدش  هدیمان  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  هک 

.ریدق رداق و  میلع و  و 

هدیـشوپ ناگدید  رب  زور  هک  تاهیه  دنروآ و  نییاپ  ار  شماقم  هجرد و  دننز و  هبرـض  یـضترم  هب  دـنهاوخ  یم  هک  تسین  نیا  زج  و 
.دوش

یسک دشاب و  رهش  نآ  ِرد  مالسلا  هیلع  یضترم  هک  یماگنه  دنیوگ  ناشنافلاخم  زا  یهورگ 
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زج دسر  یمن  ربمایپ  ملع  هب  یسک  تسا و  تّوبن  شناد و  رهش  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دسرن ، شرد  زا  زج  رهـش  نآ  هب 
.یلع يوس  زا 

نیدـب ناـنآ  نوچ  تسوا ، مشخ  بجوم  هچ  نآ  زا  دـنوادخ  هب  میرب  یم  هاـنپ  تسا ، زرم  ّدـح و  زا  زواـجت  ییوگ و  هداـیز  زین  نیا  و 
هتفگ نانآ  هک  دشاب  نانچ  رما  رگا  و  نیرونلاوذ ! تماما  ندرک  لطاب  سپس  دنشاب و  یم  نیخیش  تماما  ندرک  لطاب  لابند  هب  هلیـسو 

نآ قیرط  رد  یـضترم  هک  یثیدح  ره  هجیتن  رد  دـسر و  یمن  وا  يوس  زا  زج  مالـسا  عیارـش  دودـح و  ماکحا ، شناد ، هب  یـسک  دـنا ،
.دیآ یم  مزال  دنا ، هدرک  عامجا  نآ  رب  نیقی  اب  تّما  هک  نید  عیارش  زا  يرایسب  ندش  لطاب  نآ  یپ  رد  و  دوش ، یم  لطاب  دشابن 

کی نکر  ره  رد  تسا و  هدش  هتخاس  اپرب و  ببس  نکر و  راهچ  رب  نوچ  تسین ؛ رد  راهچ  زا  یلاخ  رهش  نآ  ام : دزن  ثیدح  هجو  اّما 
رد ثیدح  نیا  رگا  همه  نیا  اب  .دندوب  رگید  رد  هس  نآ  وا ، زا  شیپ  هناگ ي  هس  يافلخ  دوب و  شیاهرد  زا  یکی  یضترم  تسا و  رد 
دنک یم  تلالد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طسوت  ملعلا » هنیدم  باب   » هب وا  ندینادرگ  صوصخم  دشاب ، حیحـص  مکح  انعم و 

تفارـش و اب  تبقنم  تلیـضف و  هبتر و  نیمه  تسوا و  صوصخم  تواضق  يراوتـسا  تمکح و  رد  لاـمک  یگربخ ، شناد ، هکنیا  رب 
(1) .تسا » هدنسب  ار  وا  تلالج ،

هیماما بهذم  رب  ثیدح  تلالد 

: میوگ

تماـما یـضتقم  نوـچ  تسا ؛ هدرک  مهّتم  دـح  زا  زواـجت  وـلغ و  هب  ار  نآ  یمـصاع  یلو  تسا ؛ حیحـص  مود  هجو  هک  تـسین  یّکش 
هک یلاح  رد  دومن ؛ هذاعتسا  نآ  زا  اذل  دش ، دهاوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لصفالب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ترضح  شیامرف  دنا و  هدرک  رکذ  هّیماما  هک  تسا  ینامه  اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح یقیقح  ینعم 
رگید رفن  نیدنچ  مکاح و  هک  هنوگ  نامه  بابلا » تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف   » ملس
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و تسا ، هدرک  تیاور  یناثدـحلا  دـیوس  هک  هنوگ  نآ  هنیدـملا » باب  تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف   » ترـضح شیامرف  .دـنا و  هدرک  تیاور 
شترـضح شیامرف  هدرک و  تیاور  كردتـسملا »  » رد مکاح  هک  هنوگ  نآ  باـبلا » تأـیلف  هنیدـملا  دارأ  نمف  ، » شترـضح شیاـمرف 

: شترـضح شیامرف  هدرک و  تیاور  راثآلا » بیذـهت   » رد يربط  ریرج  نبدّـمحم  هک  هنوگ  نآ  اـهباب » نم  اـهتأیلف  هنیدـملا  دارأ  نمف  »
نم بذـک  یلع  اـی   » شترـضح شیاـمرف  هدرک و  تیاور  ریبکلا » مجعملا   » رد یناربط  هک  هنوگ  نآ  هباـب » نم  هتأـیلف  ملعلا  دارأ  نمف  »

تویبلا یتؤت  و ال  شـشیامرف « : هدومن و  تیاور  یلامألا »  » باتک رد  یبرح  نسحلاوبا  هک  هنوگ  نآ  اـهباب » ریغ  نم  اهلخدـی  ّهنأ  معز 
لبق نم  ّالا  هنیدملا  یلا  لصی  ّهنا  معز  نم  بذـک  شا « : هتفگ  هدرک و  تیاور  بقانملا »  » رد یلزاغم  نبا  هک  هنوگ  نآ  اهباوبا » نم  الا 

...تسا هدرک  تیاور  بقانملا »  » رد یلزاغم  نبا  زاب  هک  هنوگ  نآ  بابلا »

.دنشاب یم  ینعم  نیا  رب  یکانبات  ياه  لیلد  نشور و  دهاوش  اه  نیا  یمامت 

: دـیوگ يوانم  .دراد  تحارـص  ینعم  نیا  رب  مشناد » رهـش  نم   » ثیدـح حرـش  رد  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  ناـگرزب  ياـه  هتفگ  هکلب 
داد ربخ  سپ  دشاب ، هتشاد  يرد  دیاب  راچان  هب  هک  تسا  نایدا  مامت  ینعم  هدنروآدرگ ي  رهش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  »
هتفر اطخ  هب  ار  تیادـه  هار  تفر  اـطخ  هب  ار  نآ  سک  ره  دوش و  رهـش  نآ  دراو  تفرگ  یپ  ار  شهار  سک  ره  تسا  یلع  شرد  هک 
یلع شناد  هب  رصحنم  ادخ  باتک  مهف  هک  دنا  هتـسناد  یتسرد  هب  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  تفگ : یلارح  : » تفگ نینچ  مه  (1)و  .تسا »

نتشادرب اب  هک  ینیقی  ات  دراد  یمرب  اه  لد  زا  ار  باجح  دنوادخ  نآ  تشپ  زا  هک  هدش  هارمگ  يرَد  زا  دنادن  ار  نآ  هک  یسک  تسا و 
رهـش ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  : » دـیوگ زین  (2)و  .تساـج » نـیا  اـت  وا  نخـس  .دوـش  قّـقحم  دـنک ، یمن  يرییغت  هدرپ 

، تسا یلع  شرد  هک  داد  ربخ  سپ  دش ، دراو  نآ  زا  ات  دیاب  يرد  رهش  نآ  يارب  راچان  هب  تسا و  نایدا  مامت  یناعم  هدنروآدرگ ي 
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يراتفگ زا  سپ  ینامی ، ریما  لیعامسا ، نبدّمحم  (1)و  .هن » سپ  هن  سک  ره  دوش و  رهـش  نآ  دراو  تفرگ  ار  شهار  یـسک  ره  سپ 
: دیوگ ثیدح  نیا  ینعم  رد 

ار شنأش  داد و  صاـصتخا  روآ  تفگـش  تلیـضف  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـصو  دـنوادخ  هک  دـیبای  یمرد  دـیتسناد ، ار  نیا  هاـگره  »
هک یـسک  ره  ار  شناد  نآ  تسا و  شناد  هک  داد  رارق  یتسه  ناهج  رد  زیچ  نیرتفیرـش  باب  ار  وا  هکنآ  يارب  دومن ؛ درف  هب  رـصحنم 
مه نآ  دـشاب و  یم  يوبن  ياه  شناد  هک  تساه  شناد  نیرتفیرـش  باب  وا  هکلب  دـنک ، یم  تفایرد  وا  زا  دادمتـسا  اب  تسا  ناـهاوخ 
ورف تفارش  نیا  زا  یتفارش  ره  .تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شناگداتـسرف  رورـس  هک  دنوادخ  هدیرفآ ي  نیرت  عماج  شناد 

، داد رارق  وا  هژیو ي  ار  ملعلا  هنیدم  باب  هک  روط  نامه  دنروآ و  یم  دورف  میظعت  ِرس  شربارب  رد  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  دزیر و  یم 
نیا هب  تبسن  یمصاع  راکنا  نیاربانب  (2) .دوش » یم  هدروآ  امـش  يارب  يدوز  هب  شیاه  لیلد  هک  دـیوارت  ییاه  شناد  اهزیچ و  وا  زا 

ثیدح و ناگدننک  حرش  زا  يدادعت  هکنآ  دوجو  اب  تسا ؛ زیگنا  تفگـش  رایـسب  شنوگانوگ  ياهظفل  مامت  اب  ثیدح  حضاو  يانعم 
.دنا هدرک  فارتعا  نادب  نارگید 

اب ار  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  هرثتنملا » رردـلا   » و هنـسحلا » دـصاقملا   » رد یـشکرز »  » و يواخـس » : » هک نیا  قح  يرترب  ياه  هناـشن  زا  و 
تلالد تحارـص  هب  نیا  هک  دنا  هدرک  دییأت  دنک » یمن  ادا  یلع  مدوخ و  زج  نم  زا  متـسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع   » ثیدح

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فرط  زا  نآ  ریغ  ماکحا و  يادا  ندوبرـصحنم  رب  دراد 
تسا ینعم  نامه  رفن  ود  نآ  دزن  ملعلا » هنیدم   » ثیدح ینعم  بیترت  نیدب 
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.دیسر ادخ  لوسر  شناد  هب  ناوت  یمن  نینمؤملاریما  هار  زا  زج  هک  نیا  نآ  میدرک و  رکذ  هک 

.دزرو رفک  دهاوخ  هک  سک  ره  دروایب و  نامیا  دهاوخ  هک  سک  ره 

هیاپ یب  ینخس  دیسر ، ناوت  یمن  یلع  يوس  زا  زج  مالسا  عیارش  دودح و  ماکحا و  شناد و  هب  هک  دروم  نیا  رد  یمصاع  داقتنا  اّما  و 
مالـسلا هیلع  یلع  هار  نامه  اهنت  نآ ، هب  هدـنناسر ي  هار  هک  هداد  عالّطا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نوچ  تسا ؛ هیاـم  یب  و 

غورد يزاسراکـشآ  يارب  و  تسوگ ، غورد  رایـسب  يا  هدـننزارتفا  دـسر ، یم  نآ  هب  يرگید  هار  زا  هک  درب  ناـمگ  سک  ره  و  تسا ،
: دومرف هک  تسا  سب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  شیامرف  نیا  نانآ  ییوگ 

 : ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  هدومرف ي  زین  و  .دوش » یم  نآ  دراو  شرد  ریغ  زا  هک  درب  نامگ  سک  ره  هتفگ  غورد  یلع  يا  »
« .دسر یم  رهش  نآ  هب  رد  نآ  زا  زج  هک  درب  نامگ  سک  ره  دیوگ  غورد  »

هدش هداد  روتـسد  ربتعم و  شور  هار و  ساسا  رب  نتفای  تسد  نیا  دنا  هتفای  تسد  ییاهزیچ  هب  وا  هار  زا  هن  یـضعب  هک  میریذـپب  رگا  و 
: دیامرف یم  ّلجوّزع  دنوادخ  .تسا  هدنورالاب  راوید  زا  دزد و  یبای  تسد  دننام  ناشندیسر  هکلب  تسین ؛

(1) اِهباْوبَأ » ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  یقَّتا َو  ِنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  اهِروُهُظ ، ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتَْأت  ْنَِأب  ُِّرْبلا  َْسَیل  «َو 

اهرد زا  دنک و  یم  هشیپ  اورپ  هک  تسا  یسک  يارب  يراکوکین  نکیلو  دیوش ، اهنآ  دراو  اه  هناخ  تشپ  زا  هک  تسین  نآ  يراکوکین  »
« دیوش دراو  اه  هناخ  هب 

، باوبا نانزاخ و  مییام  باحصا ، راعِش (2) و  مییام  : » تسا هدومرف  ناشیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ور  نیا  زا  و 
نامیلس خیش  (3)و  .دوش » یم  هدـیمان  قراس  دوش  لخاد  اه  نآ  ياهرد  ریغ  زا  هک  ره  .دـنوش  یمن  دراو  اه  باب  زا  زج  ار  اه  هناـخ  و 
تـسا هدمآ  هغالبلا » جـهن   » باتک رد  هک  هنوگ  نامه  .تسا (4)  هدروآ  ملعلا » هنیدم   » ثیدح دهاوش  نمـض  ار  نخـس  نیا  يزودنق 

نبدیمحلادبع تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامرورـس  نانخـس  زا  نآ  هک  دنا  هدرک  فارتعا  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  ناگرزب  هک 
: دیوگ نینچ  شحرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ 
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: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  .دوش » یمن  شیاهرد  زا  زج  اه  هناخ  دراو  هک  تسا  هدروآ  سپس  »

« اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  یقَّتا َو  ِنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  اهِروُهُظ ، ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتَْأت  ْنَِأب  ُِّرْبلا  َْسَیل  «َو 

هک یسک  نوچ  شرهاظ  اّما  تسا ؛ قح  ًانطاب  ًارهاظ و  نیا  دوش و  یم  هدیمان  دزد  دوش ، دراو  شیاهرد  ریغ  زا  سک  ره  تفگ : سپس 
، دوش ملع  بلاط  قّقحم  يداتـسا  ریغ  زا  سک  ره  نوچ  شنطاب  اـّما  تسا و  دزد  دوش ، دراو  اـهنآ  ياـهرد  زا  هن  اـه و  هناـخ  راوید  زا 

لطاب دنلئاق ، نادب  قح  لها  هک  ینعم  نیا  همزال  نینچ  مه  (1) .تسا » دزد  هب  سک  نیرت  هیبش  اذل  تسا ؛ هدشن  شدراو  شرد  زا  سپ 
تلادع باحـصا  قیرط  زا  رگا  دوش  هّجوت  دیاب  هکلب  دـشابن ؛ شنایوار  هلـسلس ي  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  یثیدـح  ره  ندرک 

نیا ریغ  رد  تسین و  شلاـطبا  يارب  یهجو  دـشاب ، هدیـسر  ملعلا  هنیدـم  باـب  يوس  زا  هچ  نآ  اـب  قفاوم  دـشاب و  هدـش  هتفریذـپ  هشیپ 
.تسا دنوادخ  نآ  زا  ساپس  دش و  لطاب  یمصاع  ياعّدا  سپ  .دوب  دهاوخ  لطاب  دیدرت  نودب  تروص 

رد لخاد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا  نوچ  دوش ؛ لاطبا  دنا  هدرک  عامجا  نآ  رب  تّما  هچره  هک  تسین  نیا  رما  نیا  همزال ي  زین : و 
نآ رد  ماما  رگا  تسین و  زئاج  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  قیرط  زا  نآ  هب  ندیسر  راکنا  تسا و  بجاو  نآ  زا  يوریپ  دشاب ، عامجا  نآ 

هکلب تسین ؛ زیاج  نآ  هب  تبـسن  تّما  عامجا  ياعّدا  تروص  نآ  رد  هکلب  تسین ؛ زیاج  نآ  هب  داـقتعا  نآ و  زا  يوریپ  دـشابن ، لـخاد 
.تسا رود  هب  باوص  زا  نآ  رب  نید » ياه  تعیرش   » قالطا

یمصاع لیوأت  هب  خساپ  ياه  هجو 

هراشا

هدش انب  ببس  هیاپراهچ و  رب  نوچ  تسین ، رد  راهچ  زا  یلاخ  رهش  نآ  هک  تسا  نیا  ام  دزن  ثیدح  هجو  : » یمصاع هتفگ  نیا  هب  اّما  و 
رد کی  نکر  ره  رد  سپ  تسا ،
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: میهد یم  خساپ  تهج  دنچ  زا  دنا ،» هناگ  هس  ياهرد  زین  وا  زا  شیپ  هناگ ي  هس  يافلخ  تسا و  شیاهرد  زا  یکی  یضترم  و  تسا ،

تسا یلاخ  وت  ییاعّدا   - 1

اعّدا نیا  رب  سپس  تسین » یلاخ  رد  راهچ  زا  رهـش  نآ   » دنک یم  اعّدا  تسخن  تسین ، هدوهیب  يرادنپ  یلاخوت و  ییاعّدا  زج  هجو  نیا 
مامت هک  ...دوب » باوبا  زا  یکی  یـضترم  : » دریگ یم  هجیتن  و  ...تسا » هدـش  انب  ببـس  نکر و  راهچ  رب  نوچ  : » دروآ یم  لـیلد  نینچ 
رهـش ندش  هتخاس  طرـش  دشاب و  رَد  راهچ  زا  یلاخ  يرهـش  اسب  هچ  نوچ  دنتـسه ؛ لوبق  لباق  ریغ  هکلب  لیلد  نودب  ییاهاعّدا  اه  نیا 

اب زاب  دـشاب و  رد  کی  نکر  ره  رد  هک  درادـن  یطرـش  دوش ، هتفریذـپ  مه  نیا  رگا  دوش و  انب  ببـس  نکر و  راـهچ  رب  هک  تسین  نیا 
؟ يرهاظ يدام  رهش  اب  شناد ، رهش  هسیاقم ي  تسا  زیاج  هنوگچ  بلطم  نیا  نتفریذپ 

.دننک یم  يرادوخ  لالدتسا  ماقم  رد  اه  نآ  هب  کّسمت  ای  اه و  يزادرپ  لایخ  تاملک و  نینچ  نیا  ندروآ  نابز  رب  زا  قح  لها 

تسا هدرب  مان  باب  کی  زا  اهنت  ربمایپ   - 2

یم دای  ار  نانآ  هدرک ، دای  ار  یلع  هک  هنوگ  نامه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوب ، رهش  رگید  رد  هس  هناگ ، هس  يافلخ  رگا 
نیا ریغ  رد  دنک و  یم  اعّدا  یمصاع  هک  هنوگ  نآ  دربب  مان  ار  نانآ  وا  زا  شیپ  هک  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا  رب  هکلب  دومن ؛

.تسین زیاج  هک  دیآ  یم  مزال  حجار  رکذ  كرت  ندرک و  رکذ  ماقم  رد  حوجرم  حیجرت  تروص 

ندوب لطاب  هدرکن ، رکذ  رهـش  نآ  يارب  يرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  هک  اج  نآ  زا  و 
.دوش یم  راکشآ  ثیدح  ینعم  رد  یمصاع  ياعّدا 

نخـس زا  خیـش  هس  ّتبحم  یپ  رد  یمـصاع  هچ  نآ  همزال  هک  دوش  یم  راکـشآ  نخـس  نادـقتنم  يارب  میدروآ  هک  هچ  نآ  هلیـسو  هب 
.دشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ملظ  نداد  تبسن  هّللابذایعلا  تسا ، هدروآ  نابز  رب  هدوهیب  لطاب و 
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دیور باب  نیا  غارس  هب  اهنت  هک  دنداد  نامرف  ربمایپ   - 3

زج رد »  » زا وا  تسا و  هداد  ار  رد  نآ  يوس  هب  نتفر  هب  ناـمرف  ثیدـح  نآ  هلاـبند ي  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و 
، اهباب دارأ  نمف  : » تسا هدومرف  حیرـصت  نینچ  نآ  هب  ثیدـح  ياـهظفل  یـضعب  رد  هکلب  تسا ؛ هدومرفن  هدارا  ار  مالـسلا »  هیلع  یلع  »

(1) ًاّیلع .» تأیلف 

نانآ هنوگنامه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  دندوب  هدیـسر  هبترم  نیا  هب  هناگ  هس  يافلخ  هچ  نانچ  هک  تسا  حضاو  رایـسب  و 
عاجرا و نانآ  هب  ار  مدرم  ثیدـح  نایاپ  رد  لقاال  دوبن ، ثیدـح  يادـتبا  رد  ناـشندرکنرکذ  رد  یتحلـصم  رگا  هک  دومرف  یم  داـی  ار 

! داد یم  ناشدزن  نتفر  هب  روتسد 

زیاج هنوگچ  هدرک ، هدنـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرب  هب  هدومرفن و  يا  هراشا  رما  نیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  لاح  و 
؟ دشاب یم  ارتفا  غورد و  زج  نیا  ایآ  و  دنا ؟ هدوب  هناگ  هس  ياهرد  نانآ  دوش  هتفگ  هک  تسا 

رگید یثیدح  رد  رفن  هس  نآ  زا  ندربن  مان   - 4

رب اـنب  ثیدـح ، نیا  رد  شناد  رهـش  رگید  ياـهرد  ناوـنع  هب  ار  نت  هس  نآ  ماـن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوـش  ضرف  رگا 
راوشد يراک  بلطم  نیا  تابثا  نکیل  دومرف ، یم  حیرـصت  رگید  یثیدـح  رد  ینعم  نیا  رب  هک  دوب  مزـال  دـنا ، هدرکن  رکذ  یتحلـصم 

.تسا

.تسا هتساخنرب  یناسفن  ياه  شهاوخ  زا  زج  یمصاع  ياعّدا  هک  دوش  یم  نشور  زین  اج  نیا  زا  و 

رایسب ياهاج  رد  ینادان  هب  نانآ  فارتعا   - 5

نید رد  نتشادن  هقفت  هب  ناشفارتعا  ایاضق و  ماکحا و  هب  تبسن  خیش  هس  ینادان  دنک ، یم  لطاب  ار  یمـصاع  هتفگ ي  هک  ییاهزیچ  زا 
؟ دوش یم  ملعلا  هنیدم  باب  هنوگچ  درادن  شناد  زا  يا  هرهب  هک  یسک  لاح  .تسا  رایسب  دراوم  رد 
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شدوخ نخس  اب  وا  رب  ضقن   - 6

رما رگا  : » دیوگ یم  هعیـش  شور  هب  خـساپ  رد  هک  اجنآ  دوش ؛ یم  ضقن  وا  دوخ  هتفگ  اب  هدرک  رکذ  یمـصاع  هک  یهجو  هرخالاب ، و 
هک یثیدح  ره  هجیتن  رد  دسر و  یمن  وا  يوس  زا  زج  مالسا  عیارش  دودح و  ماکحا ، شناد ، هب  یـسک  دنا ، هتفگ  نانآ  هک  دشاب  نانچ 

هدرک عامجا  نآ  رب  نیقی  اب  تّما  هک  نید  عیارـش  زا  يرایـسب  ندش  لطاب  نآ  یپ  رد  و  دوش ، یم  لطاب  دـشابن  نآ  قیرط  رد  یـضترم 
هژیو هب  دراد ،) باب  راهچ  رهـش  هک  هجو  نیا  ، ) هدیزگرب وا  دوخ  هک  ددرگ  یم  یهجو  هّجوتم  نخـس  نیا  نیع  .دـیآ » یم  مزال  دـنا ،

یثیدح ياهردصم  رد  هناگ  هس  يافلخ  ریغ  ياه  تیاور  هک  يروط  هب  دنریگ ، یم  بلطم  باحصا  زا  کی  ره  زا  ّتنس  لها  هک  نیا 
.دشاب یم  افلخ  ياه  تیاور  زا  رتشیب  رایسب  رایسب  نانآ 

شا هتفگ  لیذ  زا  وا  نخس  ندوب  لطاب   - 7

، دـشاب حیحـص  مکح  اـنعم و  رد  ثیدـح  نیا  رگا  همه  نیا  اـب  : » دـیوگ یم  هک  تسا  نـیا  نآ ، زا  سپ  یمـصاع  بـیجع  نانخـس  زا 
رد لاـمک  یگربـخ ، شناد ، هکنیا  رب  دـنک  یم  تلـالد  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  طـسوت  ملعلا » هنیدـم  باـب   » هب وا  ندـینادرگ  صوـصخم 

نیدـب .تسا » هدنـسب  ار  وا  تلالج ، تفارـش و  اب  تبقنم  تلیـضف و  هبتر و  نیمه  تسوا و  صوصخم  تواـضق  يراوتـسا  تمکح و 
هیلع نینمؤملاریما  صاصتخا  هب  فارتعا  زا  تسا  هتفاین  يا  هراچ  هدرب  راک  هب  ثیدـح  هیجوت  لـیوأت و  رد  هک  یـشالت  زا  دـعب  بیترت 
رگید ياه  ثیدح  رد  هن  ثیدح ، نیا  رد  هن  نآ ، دننام  ای  ملعلا » هنیدـم  باب   » ظفل اب  نانآ  هک  تهج  نیا  زا  تلیـضف ، نیا  هب  مالـسلا 

رد يراوتـسا  تمکح و  رد  لامک  یگربخ و  شناد ، رد  ناشیا  هک  یـصیصخت  صیـصخت و  نیا  تلالد  هب  سپ  .دنا  هدـشن  فیـصوت 
هدنـسب ناشیارب  تلـالج  اـب  تفارـش و  اـب  تبقنم  تلیـضف و  هبتر و  رظن  زا  نیمه  : » دـیازفا یم  تسا و  هدرک  فارتعا  دراد ، تواـضق 

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  ّتیملعا  رگنایامن  نیا  و  .تسا »

هک ور  نیا  زا  دراد  تماما  رب  تلالد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، شترـضح  تماما  رب  لیلد  ّتیملعا ، رب  تلالد  تهج  زا  ثیدح  نیا  سپ 
اب یطابترا  ترضح  نآ  يوس  زا  زج 
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.تفای ناوت  یمن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هیلع نینمؤـملاریما  تماـما  رب  تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم   » ثیدـح تلـالد  زا  يرگید  هجو  لـماش  یمـصاع  هتفگ ي  سپ 
.دنک یم  لطاب  شا  هریچ  تانیب  اه و  تّجح  اب  ار  لطاب  دیامرف و  یم  قح  قاقحا  دوخ ، تاملک  اب  دنوادخ  دشاب و  یم  مالسلا 

یمصاع زا  رگید  ینخس  اب  - 2

هراشا

: تسا نینچ  نآ  نتم  هک  دراد  ملعلا » هنیدم   » ثیدح هرابرد ي  يرگید  نخس  دوخروکذم ، باتک  رد  یمصاع  هک  دینادب 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دننام  يرهـش  رگا  تسا و  رهـش  دننام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  ثیدح  ینعم  میوگ : »
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچمه  هک  يرهـش  نوچ  تسین ؛ بیجع  دشاب ، يرایـسب  ياهرد  ياراد  هکنیا  دشاب ، ملـس  هلآ و 

يرایـسب ياهرد  هک  تسین  بیجع  ایند و  رد  رهـش  نیرت  عیـسو  دننام  دشاب  تعـسو  ضرع و  لوط و  ياراد  هک  تسین  بیجع  دشاب ،
صوصخم نآ  هب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هنوگ  ناـمه  تواـضق ، رد  تسا  نآ  زا  يرد  یلع  سپ  .دـشاب  هتـشاد 

نبدّـمحم زا  سیردا ، نبدّـمحم  زا  رـشب ، نبدّـمحم  زا  روصنموبا ، نب  هّللادـبع  زا  یتسب ، دّـمحم  نب  نیـسح  داد  ربخ  ار  اـم  دـینادرگ :
، دیـسر ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  ربـخ  نیا  درک ، یتواـضق  یلع  تفگ : هک  سنا  زا  دـیمح  زا  ینثم ، نـب  هّللادـبع 

: تفگ دش و  هدز  تفگش 

: تفگ و  داد » رارق  تیب  لها  ام  رد  ار  تمکح  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  »

« .مرادن تواضق  رد  یـشناد  ادخ  لوسر  يا  : » تفگ وا  .داتـسرف  نمی  هب  تواضق  يارب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یتسرد یتسار و  ار  شنابز  تیاده و  ار  شبلق  ادنوادخ  : » تفگ دراذگ و  وا  هنیس ي  رب  ار  شتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

« .شخب

.متسشن اج  نیا  رد  هک  نونکا  ات  مدرکن  دیدرت  رفن  ود  نایم  یتواضق  رد  تفگ :

ار وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نوـچ  تسا ؛ رد  نیرترب  نیتـسخن و  هک  دوـب  دـهاوخ  نآ  زا  يرد  قیّدـص  رکبوـبا  نینچمه 
تمحر رد  يرد  وا  سپ  دینادرگ ، صوصخم  یگژیو  کی  هب  ار  کی  ره  درب و  مان  ار  شنارای  هک  داد  رارق  یثیدـح  رد  درف  نیتسخن 
رکبوبا متّما  نیرت  میحر  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هنوـگ  ناـمه  دوـب ، ناناملـسم  هب  تبـسن  تقفـش  تفأر و  و 

رد و  .تسا »
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تسین و شناد  هشیر ي  زا  زج  ناناملسم  هب  تبـسن  تمحر  و  .تسا » رکبوبا  متّما  هب  تبـسن  متّما  درف  نیرت  فوؤر  : » يرگید تیاور 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دومرف  ربمایپ  هکنانچ  .دوب  نید  رد  نافلاخم  ناقفانم و  هب  تبـسن  تّدش ، رد  يرد  باطخ  نبرمع  قیّدص ، زا  دعب 

.تسا باطخ  نبرمع  دنوادخ  نید  رد  نانآ  نیرت  تخس  یتیاور : رد  و  نانآ -  نیرتدیدش  و  ملس :  و 

.تسا نافع  نب  نامثع  ایح ، رد  متّما  نیرت  قداص  هک و  ربمایپ  هدومرف  هب  نیتسار ، يایح  رد  تسا ، رد  نیموس  نافع  نب  نامثع  زین 

: دومرف دیشخب و  يرترب  نآ  تئارق  نآرق و  هب  ملع  اب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  بعک  نب  ّیبُأ  نآ ، زا  يرد  و 
: تسا هدش  تیاور  .تسا و  بعک  نب  یبأ  تّما  يراق  نیرتهب 

.تسا دنوادخ  باتک  هب  تبسن  تّما  نیرت  يراق 

نیرتاناد و  دومرف : داد و  يرترب  شناد  رد  ار  وا  اهنت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  اریز  لبج ؛ نبذاـعم  تسا : اـهرد  نآ  زا  و 
.تسا لبج  نبذاعم  مارح  لالح و  رب  متّما 

نارگید زا  يادج  هژیو و  روط  هب  تابجاو  شناد  هب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز  تسا ؛ تباث  نبدیز  نآ ، زا  يرد  و 
.تسا تباث  نبدیز  تابجاو  هب  متّما  نیرتاناد  تسوا : شیامرف  داد ، يرترب 

رد يراد  تناما  هب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اریز  تسا ؛ مالـسا  رد  يرادـتناما  رد  حاّرج  نب  هدـیبعوبا  نآ  زا  يرد  و 
ینیما ار  یتّما  ره  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسین  نکمم  شناد  اب  زج  يراد  تناـما  دـینادرگ و  صوصخم  مالـسا 

.تسا حارج  نبهدیبعوبا  تّما  نیا  نیما  تسا و 

.دنک هاگن  وا  هب  درگنب ، یسیع  دهُز  زا  یشخب  هب  دهاوخب  سک  ره  دومرف : رذوبا  هرابرد ي  يرگید  ثیدح  رد  و 

هب ار  یسک  نیمز  دومرف : داد و  رارق  وا  يارب  زین  ار  ییوگتسار  ِرد  دشاب و  دهز  رد  رهش  نآ  زا  يرد  مه  رذوبا  هک  تسا  راوازـس  سپ 
ِرد ییوگتـسار و  ِرد  داد : رارق  رد  ود  وا  يارب  سپ  رذوبا ، زا  رتوگتـسار  تخادنین ، هیاس  یـسک  رب  نامـسآ  درکن و  لمح  دوخ  تشپ 

نامردپ هباشم  تلیضف  رد  تسا و  شناد  مامت  عماج  ایند  رد  دهُز  و  دهُز ،
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« .تسین اهنآ  رارکت  هب  زاین  هک  میدروآ  ییاهزیچ  ثیدح  نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  مدآ 

: هجو دنچ  زا  نخس  نیا  هب  خساپ 

: میروآ یم  راصتخا  هب  ار  اه  نآ  زا  یضعب  هک  تسه  هتکن  نیدنچ  نخس  نیا  رد 

شتاملک رد  ضقانت   - 1

رب نوچ  دـنام ، یمن  یلاخ  رد  راهچ  زا  رهـش   » درک اعّدا  اج  نآ  رد  نوچ  دراد ، ضقانت  دـش ، در  هک  وا  نیـشیپ  نخـس  اـب  وا  هتفگ  نیا 
ياج : » دـیوگ یم  اج  نیا  و  .داد » رارق  رهـش  نآ  هب  یهتنم  رد  راهچ  ار ، هناگراهچ  ياـفلخ  ...تسا و  هدـش  اـنب  ببـس  نکر و  راـهچ 
هداد رارق  رهش  نآ  هب  یهتنم  ياهرد  ار  نانآ  هدرک و  دای  ار  رفن  هن  سپس  ...دشاب » هتشاد  يرایسب  ياهرد  رهش  نآ  هک  تسین  یتفگش 

.دمآ دهاوخ  يدوز  هب  اه  نآ  حرش  هک  یگتخاس  ياه  تیاور  هب  دانتسا  اب  مه  نآ  تسا 

تواضق هب  یلع  صاصتخا  ياعّدا  ندوب  لطاب   - 2

ینمشد بّصعت و  هیاپ ي  رب  اهنت  هک  تسا  صِّصخم  نودب  یصیصخت  تسا » تواضق  رد  باوبا  نآ  زا  يرد  یلع  سپ  : » شا هتفگ  و 
یلع ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح ناوت  یمن  تسا ، هدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تواضق  هرابرد ي  هک  یثیدح  ود  اب  اّما  و  تسا ،

زا وا  يرتاناد  تواضق و  رد  وا  هبترم  يدـنلب  رب  دراد  تلالد  هکلب  تسا ، تواـضق  باـب  طـقف  وا  هک  دز  صیـصخت  هنوگنیا  ار  اـهباب »
.یلاعت هّللاءاش  نا  .دمآ  دهاوخ  هدنیآ  رد  نآ  نایب  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ناشیا  تفالخ  تماما و  مزلتسم  رما  نیا  و  نارای ، رگید 

ربمایپ صیصخت  هک  دمآ  دهاوخ  هدنیآ  رد  سپ  میریذپب ، مشناد » رهش  نم   » ثیدح رد  ار  صیـصخت  نیا  ضرف  هب  رگا  دوجو ، نیا  اب 
درگ شیارب  ار  نآ  ماسقا  عاونا و  اه و  شناد  ماـمت  هک  نیا  هب  تسوا  زا  یحیرـصت  تلیـضف  نیا  هب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رد رهـش ، نآ  يارب  یباب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دشاب  نیا  ملعلا » هنیدـم  انأ   » ثیدـح ینعم  هکنیا  ضرف  هب  سپ  .تسا  هدـمآ 
: هیبنت : » دـیوگ یّکم  رجح  نبا  ور  نیا  زا  تساه و  شناد  مامت  رد  رهـش ، نآ  يارب  يرد  وا  هک  دوش  یم  تباث  مه  زاب  تسا ، تواضق 

هچ نآ  هلمج  زا 
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نیا دنتـسه  ناوتان  نآ  نایب  هب  تبـسن  تالمج  هک  دومرف  اـه  شناد  هب  صوصخم  ناـنچ  ار  یلع  ناحبـس ، دـنوادخ  هک  دراد  تلـالد 
انأ هک : ناـشیا  هتفگ ي  زین  تسین و  یعازن  نآ  رد  هـک  تـسا  حیحـص  یثیدـح  نـیا  یلع و  مکاـضقأ  تـسا : هـّللا  لوـسر  هدوـمرف ي 

تلالد ار  یلع  مکاضقأ  ثیدح  ملعلاهنیدـم و  ثیدـح  هک  يا  هنوگ  هب   (1) اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  یتیاور : رد  همکحلاراد و 
.دنزجاع نآ  زا  اه  نابز  هک  دینادرگ  صوصخم  ییاه  شناد  هب  ار  یلع  دنوادخ  هک  هتسناد  نیا  رب  هدننک 

تسا یگتخاس  تسا » رکبوبا  متّما  نیرت  میحر  : » ثیدح  - 3

هراشا

، تسا یگتخاس  ياه  لطاب  اه و  غورد  زا  هک  تسا ؛ رکبوبا  متّما  نیرت  میحر  ثیدح : هب  تسا  هدرک  دانتـسا  نخـس  نیا  رد  یمـصاع 
.میهد یم  حیضوت  ار  نآ  يدوز  هب  هک  نانچ  ناشروهشم ، ياملع  ّتنس و  لها  ناظفاح  ناگرزب  فارتعا  هیاپ ي  رب 

فالتخا شظافلا  رد  دـشاب ، یم  نایوگ  غورد  نالعاج و  تسد  ناگدـننزارتفا و  نابز  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نیا  هک  اـج  نآ  زا  و 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسا  یتسرد  هلمج  لماش  رگید  یـضعب  تسا و  غورد  نایاپ  ات  زاغآ  زا  یـضعب  رد  هک  میبای  یم  رایـسب 

ثیدح رد  هدراو  ياه  تلیـضف  نآ  .تسا و  هدش  رداص  ناشیا ، صاخ  نارای  یـضعب  مالـسلا و  هیلع  یلع  قح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
یمرب هدرپ  نآ  زا  لامجا  روط  هب  ام  دنا و  هتخیمآ  مه  هب  یگتخاس  ثیدح  نیا  اب  ار  نآ  راکتنایخ  ياه  تسد  هک  تسا  حیحـص  ياه 

: مییوگ یم  میراد و 

تسا کلام  نب  سنا  زا  ثیدح 

: دیوگ يذمرت  ...دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  حاحـص  نابحاص  زا  هجام  نبا  يذمرت و  دنا و  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  ار  ثیدح  نیا 
نبدـیمح زا  عـیکو ، نـب  نایفــس  درک  ثیدــح  ار  اـم  حارج : نـب  هدــیبعوبا  ّیبُأ و  تباـث و  نبدــیز  لـبج و  نبذاـعم  ياـه  تـبقنم  »

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  کلام  نب  سنا  زا  هداتق ، زا  رمعم ، زا  راطع ، نبدوواد  زا  نامحّرلادبع ،

و رمع ، دنوادخ  نامرف  رد  نانآ  نیرتدیدش  و  رکبوبا ، متّما  هب  تبسن  متّما  نیرت  میحر 
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نبدـیز تابجاو  هب  اه  نآ  نیرتاناد  و  لبج ، نبذاعم  مارح  لالح و  هب  نانآ  نیرتاناد  و  نافع ، نب  نامثع  اـیح  رد  ناـنآ  نیرتوگتـسار 
نیا .دشاب  یم  حارج  نبهدـیبعوبا  تّما  نیا  نیمأ  تسا و  ینیما  یتّما  ره  يارب  تسا و  بعک  نب  ّیبا  نانآ  نیرت  ناوخ  نآرق  و  تباث ،

.میسانش یمن  ار  نآ  هجو  نیا  زا  زج  هداتق  ثیدح  زا  هک  تسا  يا  هتخانشان  ثیدح 

، راشب نبدّمحم  درک  ثیدح  ار  ام  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  ار  نآ  دـننام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سنا  زا  مه  هبالقوبا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  کلام  نب  سنا  زا  هبالقوبا ، زا  ءاّذحلادلاخ ، زا  یفقث ، دـیمحلادبع  نب  باهولادـبع  زا 
و ناـمثع ، اـیح  رد  ناـنآ  نیرتوگتـسار  و  رمع ، دـنوادخ  ناـمرف  هب  ناـنآ  نیرتدـیدش  رکبوبا و  متّما  هب  متّما  نیرت  میحر  دومرف : ملس 

.تسا لبج  نبذاعم  مارح  لالح و  هب  نانآ  نیرتاناد  و  تباث ، نبدـیز  تابجاو  هب  اه  نآ  نیرتاناد  و  بعک ، نب  ّیبُأ  اهنآ  يراق  نیرتهب 
نبا (1)و  .تسا » حیحص  نسح و  ثیدح  نیا  .تسا  حارج  نبهدیبعوبا  تّما  نیا  نیما  تسه و  ینیما  یتّما  ره  يارب  هک  دیـشاب  هاگآ 

هک کلام  نب  سنا  زا  هبالقوبا ، زا  ءاذحلا  دلاخ  زا  دیجملادبع ، نب  باهولا  دبع  زا  ینثم ، نبدّمحم  درک  ثیدـح  ار  ام  : » دـیوگ هجام 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

يراـق نیرتهب  ناـمثع و  اـیح  رد  ناـنآ  نیرتوگتـسار  و  رمع ، دـنوادخ  نید  رد  ناـنآ  نیرتدـیدش  و  رکبوبا ، متّما  هب  متّما  نیرت  میحر 
یتّما ره  دیـشاب  هاگآ  .تسا  تباث  نب  تابجاو  نانآ  هب  نیرتاناد  لبج و  نبذاعم  مارح  لالح و  هب  نانآ  نیرتاناد  بعک و  نب  ّیبُأاـهنآ 
دلاـخ زا  نایفـس ، زا  عـیکو ، زا  دّـمحم ، نب  ّیلع  ار  اـم  يارب  ار  نآ  دـننام  .تسا  حاّرج  نبهدـیبعوبا  تّما  نیا  نـیما  تـسا و  ینیما  ار 

(2) .درک » ثیدح  هبالقوبا  زا  ءاذحلا ،

ثیدح لاجر  هب  یهاگن 

نیرت تسار  زا  يوشم » رئاط   » نایرب هدـنرپ ي  ِثیدـح  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  گرزب  نانمـشد  زا  کـلام ،» نب  سنا   » اـّما
رما نیا  رب  ثیدح  نیمه  هکلب  تسا ؛ نآ  رب  اه  هاوگ 
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نینمؤملاریما نآ  رد  هدش و  شیاتـس  نآ  رد  ناشنارای  زا  يدادعت  هفیلخ و  هس  هک  اج  نآ  زا  شندـش -  تباث  ضرف  هب  دراد -  تلالد 
.تسا هدیدرگن  رکذ  مالسلا  هیلع 

هک تسا  هدشن  هتفریذپ  شتیاور  هدش و  شهوکن  مه  وا  تسا ، يذمرت  دزن  مود  قیرط  هجام و  نبا  ثیدح  ود  رادم  هک  هبالقوبا »  » اّما
.دیآ یم  يدوز  هب 

دروم ار  وا  موق  ناگرزب  هک  تسا  یـسک  تسا  يذـمرت  مود  لقن  وا و  لقن  ود  ره  رد  هجام  نبا  لاجر  زا  هک  ءاذـحلا -» دـلاخ   » اـّما و 
: دننام دنا ؛ هداد  رارق  ییوج  بیع  نعط و 

باتک ناگدنناوخ  رب  هک  ءافعـضلا ...»  » هدنـسیون ي یلیقع  متاحوبا و  یمیت و  نامیلـس  دـیز و  نبداّمح  هیّلع و  نبا  جاّجح و  نبهبعش 
.یلاعت هّللا  ءاش  نا  .دینش  دیهاوخ  نیا  زا  سپ  ار  اه  نآ  زا  یضعب  دنام و  یمن  هدیشوپ  موق  ياه 

رجح نبا  دراد -  رارق  هجام  نبا  لّوا  لقن  يذـمرت و  مود  لقن  رد  تسا و  یفقث  هک  دـیجملادبع - » نب  باّهولادـبع   » هرابرد ي اـّما  و 
دیاب هک  هنوگ  نآ  ار  نآ  تفگ و  یم  ثیدح  مدرم  ياه  باتک  زا  هک  تسا  هدرمـش  یناسک  زا  ار  وا  يدـهم  نبا  : » دـیوگ ینالقـسع 
شیپ لاس  راهچ  ای  هس  تفگ : مرکم  نبهبقع  دـش و  هناوید  شنایاپ  رد  تفگ : نیعم  نبا  زا  لقن  هب  يرود  : » دـیوگ .درک » یمن  ظـفح 

وا زا  تشادـن و  لـقع  هک  يروـط  هب  دـش  هتفـشآ  تفگ : یلع  نبورمع  : دـنا هتفگ  شا  هراـبرد  و  .داد » تسد  زا  ار  شلقع  شگرم  زا 
یگتفـشآ اب  نابوث ، نب  نامحّرلادـبع  نبدّـمحم  درک  ثیدـح  ار  اـم  تفگ : یم  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  شلقع  هک  یلاـح  رد  مدـینش 

لاس راهچ  ای  هس  دیوگ : مرکم  نبهبقع  تلص ، نب  دیجملادبع  نب  باهولادبع  هرابرد  : » دیوگ یبلح  یمجع  نبا  طبـس  (1)و  .دیدش »
نبا دـش و  ضوع  شرمع  نایاپ  رد  دـیوگ : شا  هرابرد  یلیقع  تفاـی و  ّریغت  تفگ : دووادوبا  داد ، تسد  زا  ار  لـقع  شگرم  زا  شیپ 

شمود لقن  رد  يذمرت  هک  باّهولادبع  زا  ار  ثیدـح  راشب - » نبدّـمحم   » اّما (2)و  .تسا » هدرک  دای  نانآ  ناـیم  رد  ار  وا  زین  حـالص 
.یلاعت هّللاءاش  نا  .دمآ  دهاوخ  وا  هرابرد  شهوکن  يدوز  هب  تسا و  هدرک  تیاور  هدروآ 

هب مود  لقن  رد  دلاخ »  » زا نآ  يوار  هک  يروث -  نایفس  هرابرد  شهوکن  اّما  و 
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.دمآ دهاوخ  تسا -  هجام  نبا  تیاور 

بیذـهت  » رد هک  هنوگ  نآ  ینیدـم  نبا  دـمحا و  تسا  هجاـم  نبا  تیاور  هب  مود  لـقن  رد  نایفـس »  » زا نآ  يوار  هک  عـیکو - »  » اـّما و 
.تسا هدرک  دای  ار  وا   (2) لاجّرلا » دقن  یف  لادتعالا   » رد یبهذ  دنا و  هدرک  ییوگدب  وا  زا  هدمآ ،  (1) بیذهّتلا »

رب هک  دراد  ینیگنـس  ياه  بیع  گرزب و  رایـسب  ياه  نعط  تسا  يذـمرت  دزن  لّوا  لـقن  رد  سنا »  » زا نآ  يوار  هک  هداـتق - »  » اـّما و 
.دنام یمن  هدیشوپ  اه ، باتک  رگید  (3) و  بیذهّتلا » بیذهت   » رد شلاح  حرش  هب  هدننک  هعجارم 

: تفگ مکاح  : » تسا هدروآ  لادـتعالا » نازیم   - » يذـمرت لقن  ود  ره  زاغآ  رد  رّمعم »  » زا نآ  يوار  راطع - » نبدوواد   » هرابرد اـّما  و 
لقنرد عیکو - » نب  نایفس   » اّماو  (4) .دننک » یم  لاکـشا  شا  هرابرد  دیوگ : يدزا  .تسا و  فیعـض  شثیدح  تفگ : نیعم  نب  ییحی 

هب هک  ییاهزیچ  هرابرد ي  دنیوگ  یم  نخـس  شا  هرابرد  تفگ : يراخب  : » دیوگ یبهذ  .تسا  هتفرگرارق  شهوکندرومزین  يذـمرت - 
دوـخ قاّرو  هک  درک  هراـشا  وا  هب  مردـپ  تفگ : متاـح  یبا  نبا  .تسا و  مهّتم  ییوـگ  غورد  هب  تفگ : هعرزوـبا  دـنا و  هدرک  نیقلت  وا 

زین یبهذ  (6) و  .تسا » فیعـض  : » تسا هدمآ  فشاکلا »  » رد (5) و  .تسا » هدرب  یم  تسدوا  ياه  هتـشون  رد  هک  ارچ  دنک ؛ ضوعار 
« .دش یم  مهّتم  ییوگ  غورد  هب  : » تفگ هعرزوبا  و  .تسا » هدش  فیعضت  : » تسا هتفگ  هدرکدای و  ار  وا   (7) ءافعضلا » یف  ینغملا   » رد

تسین یلاخ  لاسرا  زا  ثیدح  نیا 

زیاج شنداد  تّحص  هب  مکح  دنرب ، رد  هب  ناج  نعط  زا  شنایوار  لاحم ، ضرف  هب  رگا  تسین ، یلاخ  لاسرا  زا  ثیدح  نیا  نینچ  مه 
تسا هدرک  لقن  فوقوم  ار  نآ  نینچ  نیا  : » دیوگ تسا » ّیبُأ  ام  نیرت  يراق   » رمع هتفگ ي  حرش  رد  رجح  نبا  ...تسین 
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هک تـسا  هدـش  رکذ  نآ  رد  یهورگ  ّیبُأ و  رکذ  رد  دـنا  هدرک  لـقن  ًاـعوفرم  سنا  زا  هبـالکوبأ  قـیرط  زا  ار  نآ  وا  ریغ  يذــمرت و  و 
ثیدـح رخآ  ات  .تسا  بعک  نب  ّیبُأ  اهنآ  يراق  نیرتهب  تسا : نآ  رد  .تسا و  رکبوبا  متّما  هب  متّما  نیرت  میحر  تسا : نینچ  شزاغآ 

نیرت میحر   » ثیدح هرابرد  يواخس  (1) .تسا » نآ  ندوب  لسرم  باوص  : » دنا هتفگ  وا  ریغ  نکیلو  تسا ، هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  هک 
تسا حیحص  سنا  زا  هبالقوبا  ندینـش  و  تسا ، هتفای  یتساک  ّتلع و  ندوب  لسرم  هب  ثیدح  : دیوگ تسا » رکبوبا  متّما  هب  تبـسن  متّما 

نیا هرابرد ي  هبالقوبا  هب  تبـسن  فـالتخا  لـلعلا »  » رد ینطقراد  .تسا و  هدینـشن  وا  زا  ار  ثیدـح  نیا  تسا : هدـش  هتفگ  هک  نیا  زج 
هک تسا  نامه  لوصوم ، ثیدح  هک  دنا  هداد  حیجرت  جردملا »  » رد بیطخ  یقهیب و  دـننام  ینارگید  وا و  تسا و  هدروآ  ار  ثیدـح 

(2) .دنداد » حیجرت  ار  لوصوم  تیاور  وا ، ریغ  قاوم و  نبا  دشاب و  یم  لسرم  اه  لقن  هیقب  تسا و  هدرک  لقن  هدیبعوبا 

تسا فیعض  یثیدح  لسرم ،

بیردت  » رد یطویس »  » و ثیدحلا » مولع   » رد حالص  نبا  و  تسا ، راکشآ  نآ  هب  جاجتحا  ندش  طقاس  لسرم و  ثیدح  ندوب  فیعض 
تسا فیعض  یثیدح  لسرم  : » تسا نینچ  یطویس  ترابع  دنا و  هدرک  حیرـصت  نآ  هب  ینارگید  و  يوونلا » بیرقت  حرـش  یف  يوارلا 

هدرک لقن  ار  یشور  نینچ  شحیحص  زاغآ  رد  هنوگ  نیمه  هب  ملسم  و  دوش ، یمن  جاجتحا  نآ  هب  یعفاش  ناثّدحم و  ناگرزب  دزن  هک 
رظن لوصا و  ناگرزب  ناهیقف و  زا  يرایـسب  کلام و  هدرک و  لقن  ار  نآ  بیـسملا » نبا   » زا مکاح  و  دیهمتلا »  » رد ربلادبع  نبا  تسا و 

(3) ...دنا » هدرک  لقن  ار  نآ 

تسا حضاو  ًالماک  یمصاع  تیاور  ندوب  لسرم 

شدانسا اب  وا  .تسا  هدرک  تیاور  لسرم  دنس  اب  ار  ثیدح  نیا  دوخ  یمصاع 
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اعّدا هک  هدرکن  تأرج  تسا و  هدرک  تیاور  سنا  هطـساو  نودـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هبالقوبا  زا  ار  ثیدـح 
تسا و ناعبات  زا  نوچ  هدرکن  كرد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هبـالقوبا  هک  تسا  مولعم  تسا و  هدینـش  وا  زا  دوخ  دـنک 

نب میهاربا  زا  زازب ، يزار  مصاع  نب  فسوی  زا  يزار ، دیعـسوبا  زا  دمحا  نبدّمحم  مداتـسا  داد  ربخ  ارم  »(1) تسوا : تیاور  نتم  نیا 
رکبوبا و متّما  هب  متّما  نیرت  میحر  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هبالقوبا  زا  لوحألا ، مصاع  زا  داّمح  زا  جاّجح ،
لبج و نبذاـعم  مارح  لـالح و  هب  ناـنآ  نیرتاـناد  ناـفع و  نب  ناـمثع  ناـنآ  نیرتاـیحاب  و  رمع ، دـنوادخ  نید  رد  ناـنآ  نیرت  تخس 

تّما نیا  نیما  تسا و  ینیما  ار  یتـّما  ره  تـسا و  بـعک  نـب  ّیبا  اـهنآ  يراـق  نیرتـهب  تباـث و  نبدـیز  تاـبجاو  هـب  ناـنآ  نیرتاـناد 
« .دشاب یم  حاّرج  نبهدیبعوبا 

هداتق لسرم  تیاور 

.تسا و لسرم  ثیدح ، نیا  زا  هداتق  تیاور  هک  دوش  یم  راکشآ  يرابلا » حتف   » و هاکـشملا »  » و حیباصملا »  » ياه باتک  هب  هعجارم  زا 
هللا یلـص  ربماـیپ  زا  سنأ  زا  تسا : حـیباصملا »  » رد يوغب  هتفگ ي  نتم  نیا  تسا و  هدرکن  سنأ  زا  ار  نآ  ندینـش  ياـعّدا  تأرج  زین 

دنوادـخ نامرف  رد  متّما  هب  نانآ  نیرتدـیدش  رکبوبا و  متّما  هب  تبـسن  متّما  درف  نیرت  میحر  دومرف : هک  هدـش  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و 
لالح و هب  ناشنیرتاناد  ّیبُأ و  اهنآ  يراق  نیرتهب  تباث و  نبدیز  تابجاو  هب  ناشنیرتاناد  و  نامثع ، ایح  رد  نانآ  نیرتوگتسار  و  رمع ،

هداتق زا  ار  نآ  مه  یـضعب  .حص و  .دشاب  یم  حاّرج  نبهدـیبعوبا  تّما  نیا  نیما  تسا و  ینیما  ار  یتّما  ره  تسا و  لبج  نبذاعم  مارح 
«. ٌّیلع مهاضقأ  و  : » تسا نآ  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  لسرم  روط  هب  وا  زا 

ثحب هجیتن ي  لصاح و 

نانآ زا  هک  سک  ره  هجام و  نبا  يذـمرت و  هکنیا  تسا و  فیعـض  مه  شدنـس  هک  نیا  رب  نوزفا  تسا ، لـسرم  سنأ  زا  ثیدـح  نیا 
نایم ار  سنأ  تسا -  هدرک  يوریپ 
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.تسا يراکشآ  یبیرفو  شحاف  ییاطخ  ، دنا هدادرارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرو  هداتق  ایهبالقوبا 

رمع نبا  زا  ثیدح  نیا  لقن 

ار ام  : » دـیوگ مکاح  .تسا  هدـش  تیاور  رمع ، نب  هّللادـبع  تیاور  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یگتخاـس  ثیدـح  نیا 
میکح نبرثوک  زا  يواهر ، نانـس  نبدیزی  نبدّمحم  زا  يزار ، متاحوبا  زا  نادمه ، رد  باّلج  نادـمح  نب  نامحّرلادـبع  درک  ثیدـح 

رکبوبا و تّما  هب  متّما  نیرتـفوؤر  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  رمع  نبا  زا  عفاـن  زا  یبـلح ، دّـمحموبا 
نانآ نیرت  لماع  بعک و  نب  ّیبُأ  اهنآ  يراق  نیرتهب  نامثع و  ایح  رد  نانآ  نیرتدـیدش  و  رمع ، دـنوادخ  نامرف  رد  نانآ  نیرت  تخس 
نانآ نیرتوگتـسار  لبج و  نبذاعم  مارح  لالح و  هب  نانآ  نیرتاناد  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  نانآ  نیرترواد  تباث و  نبدـیز  تاـبجاو  هب 

(1) .دشاب » یم  ساّبع  نب  هّللادبع  تّما  نیا  دنمشناد )  ) ربح تسا و  حاّرج  نبهدیبعوبا  تّما  نیا  نیما  تسا و  رذوبا 

شلاجر هب  یهاگن 

ینطقراد : » تسا هدمآ  نازیملا »  » رد تسا ، هدش  حیرصت  شفعـض  هب  يواهر » نانـس  نبدیزی  نبدّمحم  ، » تسا فیعـض  مه  دنـس  نیا 
...تسا فیعض  تفگ :

: تفگ متاـحوبا  نبا  : » تفگ رجح  نبا  تسا و  هدروآ  نینچ   (3) ءافعـضلا » یف  ینغملا   » باتک رد  (2) و  .تسین » يوق  تفگ : یئاسن 
ثیدـحلا براقتم  هورفوبا  تفگ : يراخب  ...تسا و  رتراکـشومارف  شردـپ  زا  وا  تسین ، يزیچ  تفگ : مدیـسرپ  شا  هرابرد  مردـپ  زا 

تسین و يزیچ  يرزج  هورفوبا  و  دیوگ : دووادوبا  زا  لقن  هب  يرجآ  دنک و  یم  لقن  وا  زا  ییاهرکنم  دّمحم ، شرـسپ  هکنیا  زج  تسا 
ینطقراد تسا و  فیعـض  دوـش و  یمن  يوریپ  شتیاور  زا  تفگ : يذـمرت  ...تسین  يوـق  تفگ : یئاـسن  تسین و  يزیچ  مه  شرـسپ 

: تفگ

(5) .تسین » يوق  : » دیوگ بیذهّتلا » بیرقت   » رد رجح  نبا  .تسا (4)  فیعض 
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: دـیوگ یم  میکح  نبرثوک  هرابرد  عفان  : » تسا هدـمآ  يراخب  هتـشون ي  نیکورتملا » ءافعـضلا و   » رد میکح » نبرثوک   » باب رد  اـّما  و 
یبهذ و  .تسا » هدـش  اـهر  كورتم و  شثیدـح  : » تسا هدـمآ  یئاـسن  هتـشون ي  نیکورتم » ءافعـض و   » رد و  تسا » رکنم  وا  ثیدـح  »

تسا و لـطاب  شیاـه  ثیدـح  تفگ : لـبنح  نبدـمحا  تسین و  يزیچ  تفگ : نیعم  نبا  .تسا و  فیعـض  دـیوگ : هعرزوـبا  : » دـیوگ
یبئاجع ياراد  دـندرک ، كرت  ار  شثیدـح  دـیوگ : یبهذ  (1) و  .تسا » هدـش  كرت  دـنا : هتفگ  وا  ریغ  ینطقراد و  درادـن و  یـشزرا 

(2) .تسا »

رمع نبا  زا  يرگید  لقن 

رکبوبا و متّما  هب  متّما  نیرتفوؤر  : » تسا هتفگ  هدرک و  لقن  رمع  نبا  زا  یلـصوم  یلعیوبا  دنـسم  زا  ار  یگتخاـس  ثیدـح  نیا  یطویس 
تابجاو هب  نانآ  نیرتلماع  یلع و  نانآ  نیرترواد  و  نامثع ، ایح  رد  نانآ  نیرتوگ  تسار  رمع و  دـنوادخ  نید  رد  ناـنآ  نیرتدـیدش 

تسا و ینیما  ار  یتّما  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دـشاب ، یم  ذاعم  مارح  لالح و  هب  نانآ  نیرتاناد  ّیبُأ و  اهنآ  يراق  نیرتهب  تباث و  نبدـیز 
(3) .رمع » نبا  زا  .حاّرج ع  نبهدیبعوبأ  تّما  نیا  نیما 

شدنس هب  یهاگن 

قیرط زا  ثیدح  هک  نیا  رب  دینش  یهاوخ  يدوز  هب  هک  دنراد  صن  ًاقیقد  ود  ره  يوانم  هماّلع  يواخس و  ظفاح  نوچ  تسین ، لیـصفت 
: دیوگ يراخب  یناملیب ، نامحّرلادبع  نبدّمحم  هرابرد  اّما  دنتسه ؛ طقاس  رابتعا  هجرد ي  زا  ود  ره  هک  هدیـسر  شردپ  زا  یناملیب  نبا 

یئاسن و  .درک » یم  لاکـشا  شا  هرابرد  يدیمح  تسا و  رکنم  شثیدـح  هک  هدرک ، لقن  شردـپ  زا  یناملیب  نامحّرلادـبع  نبدّـمحم  »
رد .تسا (4) و  ثیدحلا » رکنم  : » دیوگ

روط هب  دنس  نیا  لاجر  زا  یهاگآ  يارب  یلعی » یبا   » دنسم هب  هعجارم  هب  يزاین 
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: تسا هدمآ  هّدج  يرترب  رد  یثیدح  زا  دعب  يزوج  نبا  هتشون ي  تاعوضوملا »  » باتک

تـسیود هب  هیبـش  درک  ثیدـح  يا  هخـسن  رد  شردـپ  زا  تفگ : ناـّبح  نبا  .تسین و  يزیچ  تفگ : ییحی  نامحّرلادـبع ، نبدّـمحم  »
نامحّرلادبع نب  دّمحم  : » تسا هدمآ  لادتعإلا » نازیم   » رد (1) و  .تسین » اور  اه  نآ  هب  جاجتحا  تسا ، یگتخاس  شمامت  هک  ثیدح 

: دنیوگ متاحوبا  يراخب و  دنا و  هدرک  فیعضت  ار  وا  شردپ ، زا  لقن  هب  یناملیب  نب 

زا ییالب  دنک ، یم  تیاور  یناملیب  نیا  هچ  ره  دیوگ : يدع  نبا  ...تسا ، فیعـض  دـنیوگ : شریغ  ینطقراد و  تسا و  ثیدـحلارکنم 
: دیوگ ناّبح  نبا  دنا ، هدرک  فیعضت  ار  وا  : » دیوگ ءافعضلا » یف  ینغملا   » رد (2)و  .تسوا »

ار وا  ثیدحلا » عضوب  یمر  نّمع  ثیثحلا  فشکلا   » رد یمجع  نبا  طبـس  (3) و  .تسا » هدرک  تیاور  شردپ  زا  یگتخاس  يا  هخـسن 
شردـپ هرابرد  اّما  (4)و  .دـنا » هدرک  مـهّتم  ار  وا  ناـّبح  نـبا  يدـع و  نـبا  و  تـسا ، فیعـض  دـیوگ : رجح  نـبا  .تـسا و  هدرک  رکذ 

: تسا هدمآ  لادتعإلا » نازیم   » رد یناملیب » نب  نامحّرلادبع  »

ینطقراد .تسا و  هتـسناد  تسـس  ار  وا  متاـحوبا  دـنک ، یم  تیاور  رمع  نبا  زا  تسا ، روهـشم  ناـعبات  زا  یناـمیب ، نـب  نامحّرلادـبع  »
« بیذهّتلا بیرقت   » رد دنا و  هدروآ  ار  وا   (6) ءافعضلا » یف  ینغملا   » رد (5) و  .دوش » یمن  هماقا  وا  هب  یتّجح  تسا و  فیعـض  تفگ :

(7) .تسا » فیعض  : » تسا هدمآ 

ثحب لصاح 

يدع نبا  دزن  رمع  نبا  زا  : » دیوگ يواخس  ظفاح  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، راکشآ  رمع  نبا  زا  قیرط  ود  ره  هب  ثیدح  نیا  ندوب  لطاب 
یناملیب نبا  قیرط  زا  یلعیوبأ  دنسم  زا  دراد  يرگید  لقن  .تسا و  هدش  كرت  وا  هک  هدش  لقن  میکح  نبرثوک  لاح  حرش  رد 
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: تسا ییاه  هدیاف  نخس  نیا  رد  سپ   (1) وا » زا  شردپ  زا 

؛ تسا نآ  یتسـس  رب  لیلد  نیا  تسا و  هدـمآ  يدـع  نبا  زا  لماکلا »  » باـتک رد  رمع  نبا  زا  ...متّما  هب  متّما  نیرت  میحر  ثیدـح :  - 1
.دشاب یم  ناشیاه  ثیدح  افعض و  يدع ، نبا  هتشون ي  لماکلا »  » باتک عوضوم  نوچ 

نیا نتخاس  هب  ار  میکح  نبرثوک  هک  دوش  یم  رهاظ  اج  نیا  زا  هدروآ و  میکح  نبرثوک  لاح  حرـش  رد  ار  ثیدح  نیا  يدع  نبا   - 2
.دنک یم  مهّتم  ثیدح 

.تسا هدش  كرت  يواخس  ظفاح  دزن  میکح  نبرثوک  ثیدح ، يوار   - 3

.تسا رمع  نبا  زا  شردپ  زا  یناملیب  نبا  قیرط  زا  وا  رگید  لقن   - 4

نیا نتفگ  هب  تسا  هدرک  هدنسبو  هتسج  يرود  شنایب  زا  يواخس  هکاج  نآات  تساروهـشمو  تباث  شردپو  یناملیب  نبا  فعـض   - 5
.تسا شردپزا  یناملیب  نبا  قیرطزا  هک 

رباج زا  ثیدح 

نبدّمحم زا  یناهفصا ، یحلم  رفعج  نب  یلع  ار  ام  درک  ثیدح  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  نیا  رباج  زا  ار  یگتخاس  ثیدح  نیا  یناربط 
: تفگ هک  يراصنا  هّللادبع  نبرباج  زا  ردکنم ، نبدّمحم  زا  جیرج ، نبا  زا  یلع ، نب  لدنم  زا  رفز ، نب  نامثع  زا  یساّبع ، دیلو 

و باـطخ ، نبرمع  متّما  هب  متّما  نیرتناـبرهم  رکبوـبا و  متّما  هب  متّما  نیرت  مـیحر  دوـمرف : ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
زور تسا  لبج  نبذاعم  مارح  لالح و  هب  ناـنآ  نیرتاـناد  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  متّما  نیرترواد  ناـمثع و  اـیح  رد  متّما  نیرتوگتـسار 

هب اـه  نآ  نیرتلماـع  بعک و  نب  ّیبُأ  متّما  يراـق  نیرتهب  دـنک و  یم  تکرح  مشچ  دـید  کـی  هلـصاف ي  اـب  اـملع  شیپاـشیپ  تماـیق 
(2) .تسا » هدرکن  تیاور  جیرج  نبا  زا  لدنم  زج  ار  نآ  .ءادردوبا  ینعی  دش  هداد  یتدابع  رمیوع  هب  تسا و  تباث  نبدیز  تابجاو 
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نآ لاجر  هب  یهاگن 

نبا زا  ار  نآ  تسا  یـسک  اـهنت  هک  تسا -  یلع » نب  لدـنم   » شقیرط رد  نوچ  تسا ؛ حورطم )  ) هدـش هتخادـنا  رود  مه  ثیدـح  نیا 
: دیوگ نیکورتملا » ءافعضلا و  باتک   » رد یئاسن  دراد -  صن  نآ  رب  یناربط  دوخ  هک  هنوگ  نامه  هدرک  لقن  جیرج 

فیعض تفگ : دمحا  تسا و  تسس  تفگ : هعرزوبا  تسا و  داتسا  تفگ : متاحوبا  : » دیوگ یبهذ  و  .تسا » فیعـض  یلع  نب  لدنم  »
: تفگ رجح  نبا  (2) و  .دنا » هدرمش  فیعض  ار  وا  ینطقراد  دمحا و  تسا ، یتسس  وا  رد  : » تسا یبهذ  ءافعضلا »  » رد (1) و  .تسا »

، تسین هقث  تفگ : یجاـس  تسین و  يوـق  ناـنآ  دزن  تفگ : دـمحاوبا  مکاـح  .تسا و  هـتفر  تـسد  زا  شثیدـح  تـفگ : یناـجزوج  »
: تفگ نیعم  نبا  و  تسا ، هدرک  تیاور  ییاهرکنم 

هظفاح ي رثا  رد  تفگ : ناّبح  نبا  .تسا و  فیعـض  دـنتفگ : ینطقراد  عناـق و  نبا  .درک  یمن  ثیدـح  وا  زا  يدـهم  نب  نامحّرلادـبع 
تسین و تیاور  رد  تبث  لها  زا  زگره  تفگ : يواحط  تفای و  ار  كرت  قاقحتسا  سپ  درب  یم  الاب  ار  اه  فوقوم  اه و  لسرم  شدب ،
دمحا و : » تفگ یجرزخ  نیّدلا  یفـص  (4) و  .تسا » فیعـض  : » تسا هدمآ  بیذهّتلا » بیرقت   » رد (3)و  .دوش » یمن  جاـجتحا  وا  هب 

: دیوگ کلام  زا  لقن  هب  یمرج  : » دیوگ جیرج » نبا   » هرابرد ي ینالقسع  رجح  نبا  (5) .دنا » هدرک  فیعضت  ار  وا  نارگید 

هب دحاولادبع  نبرفعج  : » تفگ .تسین » يزیچ  يرهز  رد  تفگ : نیعم  نبا  زا  لقن  هب  یمرادـلا  نامثع   » و دوب » وگ  هدوهیب  جـیرج  نبا 
ارم  » تفگ رگا  .تسا و  ندینـش  روظنم  درک » ثیدح  ارم   » دـیوگ رگا  سپ  دوب ، وگتـسار  جـیرج  نبا  تفگ : دیعـس  نب  ییحی  زا  لقن 
هاگ چـیه  زین  یناربط  دنـس  رد  هک  ینک  یم  هظحالم  وت  و  میوگ : (6) .تسا » داـب  هیبش  تفگ »  » تفگ رگا  تسا و  تئارق  داد ،» ربـخ 

«. تفگ  » تسا هتفگن 
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زا هک  تفگ  ینطقراد  : » تسا هدمآ  بیذهّتلا » بیذهت   » رد دنک ، یم  ناهنپ  ار  ثیدح  دانـسا  یتشز  هنوگ ي  هب  وا  تفگ : ینطقراد  و 
دنک یمن  ناهنپ  ار  يزیچ  دانـسا  .دهد  یم  ماجنا  یتشز  يراک  ناهنپ  وا  هک  اریز  دوش ؛ یم  يرود  دانـسا  رد  جـیرج  نبا  يراک  ناهنپ 

« .درک یم  يراک  ناهنپ  دانـسا  رد  هراومه  وا  : » تسا هدمآ  ناّبح  نبا  زا  لقن  هب  نآ  رد  و  .تسا » هدینـش  حورجم  زا  هک  ار  هچ  نآ  زج 
زا لقن  هب  جیرج  نبا  ثیدح  هرابرد ي  دیعس  نب  ییحی  زا  مدید : نینچ  ینیدم  نب  ّیلع  باتک  رد  تفگ : رکبوبا  : » تسا نآ  رد  زین  و 
وا .تسا  فیعض  وا  .تسین  يزیچ  تفگ : .داد  ربخ  ارم  دیوگ : یم  وا  متفگ : ییحی  هب  .تسا  فیعض  تفگ : مدیسرپ ، یناسارخ  ءاطع 
رب ّبترتـم  هک  اـه  هنعط  یـضعب  يدوز  هب  متفگ :  (1) .دـشاب » هدرک  تیاور  ار  نآ  هکنیا  نودـب  دـبای  یم  تسد  طقف  باـتک  کـی  هب 

بکترم حوضو  تحارـص و  اب  هک  دیـسر  ییاج  هب  سیلدت (2)  رد  جـیرج  نبا  تأرج  و  دـمآ ، دـهاوخ  تسا  يراک  ناهنپ  باکترا 
ار ام  دش  ّدلوتم  یناگمه  گرم  لاس  لاس 85 ، رد  تفگ : دعـس  نبا  : » تسا نینچ  بیذهّتلا » بیذهت   » رد .دش  یم  ثیدـح  رد  غورد 

جیرج نبا  مدرک  هدهاشم  تفگ : هک  دانزلاوبأ  نبا  نامحّرلادبع  درک  ثیدـح  ار  ام  تفگ : يدـقاو -  ینعی  رمع -  نبدّـمحم  داد  ربخ 
رمع نبدّـمحم  .يرآ  تفگ : تسا ؟ وت  ثیدـح  زا  يداد  ینالف  هب  هک  يا  هگرب  اـیآ  رذـنموبا  يا  تفگ : دـمآ و  هورع  نب  ماـشه  دزن 

(3) .یصحأ » ماشه  درک  ثیدح  ار  ام  تفگ : یم  جیرج  نبا  نآ  زا  دعب  هک  مدینش  سپ  تفگ :

يردخ دیعسوبا  زا  لقن  هب  ثیدح  نیا 

: دنک یم  تیاور  نینچ  يردخ  دیعسوبا  زا  ار  یگتخاس  ثیدح  نیا  ربلادبع  نبا 

، یمعلادیز زا  مالس ، زا  سنوی ، نب  هّللادبع  نبدمحا  زا  ریهز ، نبدمحا  زا  غبـصأ ، نب  مساق  زا  نایفـس ، نب  ثراولادبع  داد  ربخ  ار  ام  »
رکبوبا و نآ  هب  متّما  نیرت  میحر  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  يردخ  دیعسوبا  زا  یجان ، قیدصلاوبا  زا 

نیرت يوق 
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تباث نبدیز  تابجاو  هب  نانآ  نیرت  لماع  یلع و  نانآ  نیرترواد  و  نامثع ، ایح  رد  نانآ  نیرتوگتـسار  و  رمع ، دنوادخ  نید  رد  نانآ 
حاّرج و نبهدیبعوبا  تّما  نیا  نیما  و  لبج ، نبذاعم  مارح  لالح و  هب  نانآ  نیرتاناد  بعک و  نب  ّیبُأ  دنوادخ ، باتک  يراق  نیرتهب  و 

يراد ناـبز  رب  تخادـنین  هیاـس  نامـسآ  دوـش و  یمن  كرد  هک  تسا  یـشناد  ناملـس  دزن  دـشاب و  یم  شناد  يارب  یفرظ  هریرهوـبا 
(1) .درکن » لمح  ار  ییوا  نوچ  نیمز  رذوبا و  زا  رتوگتسار 

شلاجر هب  یهاگن 

نازیم  » رد (2) و  .تسا » فیعـض  یّمع  دیز  : » تسا هتفگ  نیکورتملا » ءافعـضلا و   » باتک رد  یئاسن  .تسا  یّمع » دـیز   » شدانـسا رد 
: تفگ نیعم  نبا  : » تسا لادتعإلا »

فیعـض تفگ : متاحوبا  .دوش و  یم  هتـشون  شثیدح  تسا  فیعـض  تفگ : رگید  راب  .تسین  يزیچ  تفگ : راب  کی  و  تسا ، حـلاص 
زا هبعـش  دیاش  تفگ : يدع  نبا  تسا و  هدرک  فیعـضت  ار  وا  یئاسن  .تسا  حلاص  تفگ : ینطقراد  .دوش  یم  هتـشون  شثیدـح  تسا 
وا رد  : » تفگ فشاـکلا »  » رد .تسا (3) و  هزادـنا  کی  هب  وا  يدـب  یبوخ و  تفگ : يدعـس  دـشاب و  هدرکن  تیاور  وا  زا  رت  فیعض 

.تسا لـیوطلا » میلـس  نب  مالـس   » وا هک  تسه  مالـس »  » دنـس نیا  رد  (5)و  .تسا » فیعـض  : » تفگ رجح  نـبا  (4) و  .تسا » فـعض 
: تفگ یئاسن 

مالـس نآ  رد  : » تسا هدـمآ  اـه  نّذؤم  تلیـضف  رد  یثیدـح  رد  يزوـج  نبا  تاـعوضوملا »  » رد (6) و  .تسا » هدـش  كرت  شثیدـح  »
ینطقراد یئاسن و  .دـنا و  هدرک  كرت  ار  وا  تفگ : يراـخب  .دنـسیون  یمن  ار  شثیدـح  .درادـن  یـشزرا  تفگ : ییحی  تسا ، لـیوطلا 

رب يدمعت  ییوگ  دنک ، یم  تیاور  یگتخاس  رابخا  اه ، هقث  زا  تفگ : ناّبح  نبا  تسا و  هدش  كرت  دنتفگ :
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ار وا  ءافعـضلا » یف  ینغملا   » رد .تسا و  هدروآ  وا  شهوکن  زا  سپ  لادتعالا » نازیم   » رد ار  ثیدح  نیا  یبهذ  (1) و  .دراد » راک  نیا 
: تفگ دمحا  : » دیوگ رجح  نبا  .تسا  هدرک  دای 

: تسا هدروآ  نیعم  نبا  زا  لقن  هب  میرموبا  نبا  تسا و  هدرک  تیاور  يرکنم  ياه  ثیدح 

.درادن یشزرا  دنا  هتفگ  نیعم  نبا  لوق  زا  نارگید  يرود و  دراد و  يرکنم  ثیداحا 

دنا هدرک  كرت  ار  وا  تفگ : يراخب  .تسین  هقث  تفگ : یناجزوج  .تسین  تّجح  تفگ : راّمع  نبا  .تسا  فیعض  تفگ : ینیدم  نبا 
.دننک یم  لاکشا  شا  هرابرد  تفگ : راب  کی  و 

راب کی  تسا و  هدش  اهر  تفگ : یئاسن  تسا ، فیعض  تفگ : هعرزوبا  .دنا  هدرک  شیاهر  تسا ، فیعـض  شثیدح  تفگ : متاحوبا 
مـساقلاوبا تسا و  هدش  كرت  تفگ : راب  کی  تسا و  وگ  غورد  تفگ : شارخ  نبا  دنـسیون و  یمن  ار  شثیدح  تسین و  هقث  تفگ :

یمن يوریپ  اه  نآ  زا  يزیچ  زا  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  ییاه  ثیدح  يدـع  نبا  تسا و  فیعـض  شثیدـح  رایـسب  تفگ : يوغب 
: تفگ یلجع  ...تسا  هتشاد  دمع  اه  نآ  رب  ییوگ  تسا ، هدرک  تیاور  ار  یگتخاس  اه  هقث  زا  تفگ : ناّبح  نبا  ...دوش و 

رد میعنوـبا  .تسا  هدرک  تیاور  ار  یگتخاـس  ياـه  ثیدـح  تفگ : مکاـح  .تسه  وا  دزن  ییاـهرکنم  تفگ : یجاـس  .تسا  فـیعض 
: دیوگ یبعشلا  لاح  حرش  رد  هیلحلا » »

زا ثیدح  نیا  هرابرد ي  يواخس  ظفاح  هک  دینک  یم  هظحالم  اج  نیا  زا  (2) ...تسا » هدش  كرت  قاّفتا  هب  یناسارخ  میلس  نب  مالس 
زا ود  ره  زیزعلادبع ، نب  ّیلع  زا  ءافعضلا »  » رد یلیقع  وا  زا  همیثخوبا و  نبا  زا  غبصأ  نب  مساق  زا  دیعـسوبا  زا  : » دیوگ نینچ  قیرط  نیا 
رد ناخدمتعم  نبدّمحم  (3)و  .دنتـسه » فیعـض  ود  ره  مالـس  دیز و  وا و  زا  قیدصلاوبا  زا  یمعلا  دیز  زا  مالـس  زا  سنوی  نبدـمحا 

: دیوگ هفیعضلا  ثیداحألا  لصف  رد  نیّبحملاهفحت » »

تـسا لیوطلا »  » مالـس شدنـس  رد  و  دنک ، یم  لقن  يردخ  دیعـسوبا  زا  باعیتسا  رد  ربلادبع  نبا  ...رکبوبا  متّما  هب  متّما  نیرت  میحر  »
هک یّمع  دیز  زا  تسا ، هدش  كرت  هک 

ص:600

.88 2  / تاعوضوملا ( . 1 - 1
.247 4  / بیذهّتلا بیذهت  ( . 2 - 2

.124 هنسحلا / دصاقملا  ( . 3 - 3

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 700 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_600_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_600_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_600_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا » فیعض 

یفقث نجحموبا  زا  ثیدح 

نایبار شباحصا  نارس  تافص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : تفگ هک  یفقث  نجحموبا  زا  هدرک  لقن  ار  نآ  ّربلادبع  نبا  و 
یم تیاور  نینچ  يرقم  هدعس  نبدیعس  نب  یـسیع  نامداتـسا  هک  هنوگ  نآ  دوش ، ادتقا  نانآ  دروم  رد  وا  هب  یتافـص  نینچ  رد  ات  درک 

زا نامثع ، نبدیعـس  نامثعوبا  زا  دعاص ، نبدّمحم  نب  ییحی  دّمحموبا  زا  ناذاش ، نب  میهاربا  نبدمحا  رکبوبا  درک  ثیدح  ار  ام  دنک :
ییحیوبا نامحّرلادبع  نبدیمحلادبع  زا  هفوک ، رد  يرماع  هبلعث  نبدیبع  نبدّمحم  زا  دـعاص ، نبدّـمحم  نب  ییحی  زا  میحد ، نبدـمحا 

نب نّجحم  ای  نّجحموبا  هک  هباحـص  نادنملاس  زا  یکی  تفگ : هک  دوب ، هفیذـح  هدـنب ي  هک  لاقبلا  ینعی  روعأ  دیعـسوبا  زا  ینامحلا ،
نیرت يوق  رکبوبا ، متّما  هب  نم  تّما  صخش  نیرتفوؤر  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : دش ، یم  هدناوخ  نالف 

نب ّیبُأ  نانآ  يراق  نیرتهب  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  نانآ  نیرترواد  ناـمثع ، اـیح  رد  ناـنآ  نیرتوگ  تسار  رمع ، دـنوادخ  نید  رد  ناـنآ 
دـشاب و یم  ینیما  ار  یتّما  ره  تسا و  لبج  نبذاعم  مارح  لالح و  هب  ناشنیرتاناد  تباث ، نبدـیز  تابجاو  هب  نانآ  نیرت  لماع  بعک ،

(2) .تسا » حاّرج  هدیبعوبا  تّما  نیا  نیما 

شدنس هب  یهاگن 

: دیوگ نیعم  نبا  .تسا  هدرک  اهر  ار  وا  سّالف  : » دیوگ یبهذ   (3) .تسا » فیعض  : » دیوگ یئاسن  هک  تسا  لاّقبلا » دیعس   » شدنس رد 
.دوش یمن  هتشون  وا  ثیدح 

(4) و ...تسا » رکنم  شثیدح  : » تفگ يراخب  و  .تسا » راکبیرف  يوگتسار  تفگ : هعرزوبا 
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: تفگ یجرزخ  نیّدلا  یفـص  (2) و  .تسا » لسرم  فیعـض  : » تفگ رجح  نبا  تسا و  هدـش  هدرب  ماـن   (1) ءافعـضلا » یف  ینغملا   » رد
لاح حرـش  رد  هباصإلا »  » رد رجح  نبا   (3) .دنادب » هقث  ار  وا  هک  مدیدن  ار  یـسک  دُرم و  دـنچ  لهچ و  دـص و  لاس  رد  تفگ : یبهذ  »

يدرم مه  یفقث » نجحموبا   » اّما .تسا (4) هدرکن  كرد  ار  نجحموبأ  وا  هک  نیا  هدروآ و  صن  درم  نآ  ندوب  فیعـض  رب  نجحموبأ 
نبرمع اهراب  تشاد ، یمن  زاب  ار  وا  یـشنزرس  دـح و  دوبن و  رادرب  تسد  نآ  زا  هک  دوب  يراوخبارـش  لوغـشم  هراومه  رجاف و  قساف ،

نوچ دـنزن ؛ ّدـح  يراوخبارـش  مرج  هب  ار  شنارای  درک  یم  یعـس  رمع  هک  نآ  لاح  دز و  هناـیزات  ار  وا  يراوخبارـش  مرج  هب  باـطخ 
ایرد رد  يا  هریزج  هب  ار  وا  درک و  یم  لـمع  ینلع  اراکـشآ و  هدـش و  كاـب  یب  رو و  هطوغ  راـک  نیا  رد  نوچ  دوب  ناـنآ  زا  شدوخ 
نیا ...دنشک  ریجنز  هب  ار  وا  داد  روتسد  صاقووبا  نبدعـس  سپ  دش ، رـضاح  بارـش  زا  یتسم  لاح  رد  هیـسداق  گنج  رد  درک ، دیعبت 

و هباصإلا »  » و هباغلادسأ »  » و باعیتسالا »  » هب تسا  لیـصفت  يایوج  هک  سک  ره  تسا ، درم  نیا  ياه  تحاضف  اه و  یتشز  زا  یـشخب 
.دنک هعجارم  هباحص  لاح  حرش  عجارم  رگید 

تاعوضوملا رد  سوأ  نبداّدش  زا  ثیدح  لقن 

« ءافعضلا باتک   » رد سوأ  نبداّدش  زا  ار  یگتخاس  ثیدح  نیا  یلیقع  رفعجوبا 
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رد هک  یلاح  رد  هدروآ  تاـعوضوملا »  » رد يزوج  نبا  دـنا ، هتـسناد  فیعـض  ار  نآ  هدرک و  لـقن  قشمد » خـیرات   » رد رکاـسع  نبا  و 
ار نآ  ای  هک  هدرک  مهّتم  ار  ناذاز  نبریـشب  نانآ  نایم  زا  و  دـنا ) هدـش  حرج  و   ) تسین هتفریذـپ  ناشتیاور  هک  دنتـسه  یناسک  شدـنس 
رد نیّبحملاهفحت »  » رد یناشخدـب  ناخدـمتعم  نبدّـمحم  ...تسا  هدروآ  شدانـسا  ندرک  ناهنپ  اب  اه  فیعـض  یـضعب  زا  ای  هتخاس و 

باـطخ نبرمع  متّما و  نیرت  میحر  نیرتـفوؤر و  رکبوـبا  : » تسا هدروآ  نینچ  هداد  صاـصتخا  فیعـض  ياـه  ثیدـح  هب  هک  یلـصف 
، متّما نیرتروالد  نیرتلقاع و  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  متّما و  نیرت  هدنـشخب  نیرتاـیحاب و  ناـفع  نب  ناـمثع  متّما و  نیرت  لداـع  نیرتهب و 

نایم زا  تسین و  هتفریذپ  ناشتیاور  هک  دنتسه  یناسک  شدنس  رد  هتـسناد و  فیعـض  سوأ ، نبداّدش  زا  ار  نآ  رکاسع و  نبا  یلیقع و 
رد ار  نآ  يزوج  نبا  .تسا و  هدروآ  شدانسا  ندرک  ناهنپ  اب  اه  فیعـض  یـضعب  زا  ای  هتخاس و  ار  نآ  ای  هک  هدش  مهّتم  ریـشب  نانآ ،

: تسا تاعوضوملا »  » رد يزوج  نبا  ترابع  نیا  (1)و  .تسا » هدروآ  اه  فیعض 

، یقیتع دّمحم  نبدمحا  نسحلاوبا  زا  رّفظم ، نبدّمحم  زا  كرابم ، نب  باهولادبع  داد  ربخ  ار  ام  هباحص : زا  یهورگ  دای  رد  یثیدح  » 
زا حیبص ، نبرمع  زا  ناذاز ، نبریـشب  زا  يدقاو ، دقاو  نب  میحّرلادـبع  زا  یـسوم ، نبرـشب  زا  یلیقع ، رفعجوبا  زا  لیخد ، نب  فسوی  زا 

نبرمع و  متّما ، نیرترب  نیرت و  نیزو  رکبوـبا  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : هـک  سوأ  نبداّدـش  زا  نـک ،
نب هّللادـبع  متّما و  نیرتابیز  ّیلو و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  و  متّما ، نیرتلداع  نیرتایحاب و  ناـمثع  متّما و  نیرتلماـک  نیرتوکین و  باـطخ 

متّما و نیرت  مـیحر  نـیرت و  لداـع  ءادردـلاوبا  و  مـتّما ، نیرتـفوؤر  نیرتدـهاز و  رذوـبا  و  مـتّما ، نـیرت  هدـنهددنویپ  نـیما و  دوعـسم 
.دشاب یم  متّما  نیرت  هدنشخب  نیرتابیکش و  نایفسوبا  نبهیواعم 

نب فلخ  زا  دمحا ، نبدّمحم  حلاصوبا  زا  هطب ، نب  هّللادبعوبا  زا  رادنبدمحا ، نب  ّیلع  زا  هّللادیبع ، نب  ّیلع  داد  ربخ  ار  ام  رگید : یلقن 
ریـشب نبدّمحم  زا  مارهب ، نب  مساق  نبدمحا  زا  دیوگ : براوشلاوبأ ، نبا  بحاص  لالحلادیزی  زا  میهاربا ، نبدّـمحم  زا  يربکعورمع ،

نیرتهب و رکبوبا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدـش  لقن  ساـّبع  نبا  زا  همرکع ، زا  ناذاز ، نبریـشب  زا 
، نانآ نیرتابیز  نیرت و  لقاع  یلع  نانآ ، نیرتایحاب  نیرت و  هدنـشخب  نامثع  نانآ ، نیرت  لداع  نیرتزیزع و  رمع  متّما ، نیرتراکزیهرپ 
نیرتابیکش و هیواعم  نانآ و  نیرتدباع  ءادردلاوبأ  نانآ ، نیرتوگتسار  نیرتدهاز و  رذوبا  نانآ ، نیرت  لداع  نیرت و  نیما  دوعـسم  نبا 

.تسا نانآ  نیرت  هدنشخب 
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هک دنتسه  یهورگ  لقن  ود  ره  رد  تسا و  هدش  هتسب  غورد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  ثیدح  نیا  دیوگ : هدنـسیون 
ییاه فیعـض  ياه  ثیدـح  زا  ای  وا  ِراک  زا  ای  ثیدـح  نیا  هک  تسا  مهّتم  نآ  هب  ناذاز  نبریـشب  نم  دزن  تسین و  هتفریذـپ  ناشتیاور 

ثیدح اه  فیعـض  زا  تسا و  فیعـض  وا  تفگ : يدع  نبا  .تسا  هدرک  طلخ  شدانـسإ  رد  دنا و  هدرک  ناهنپ  ار  شدانـسا  هک  تسا 
ینطقراد و : » دـیوگ هدرب و  ماـن  ار  وا  ءافعـضلا » یف  ینغملا   » رد هدرمـش و  فیعـض  ار  ناذاز » نبریـشب   » زین یبهذ  (1) .دـنک » یم  لقن 

(2) .دنا » هتسناد  شفیعض  نارگید ،

درادن يدنس  ساّبع  نبا  زا  لقن  هب  ثیدح 

لصف : » تسا هتفگ  نینچ  يربط  ّبحم  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  ساّبع  نبا  زا  ار  تشز  رایسب  غورد  ناتهب و  نیا  شا  هریـس  رد  اّلم » »
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدـش  لقن  ساّبع  نبا  زا  هدوتـس  یتفـص  هب  رفن  هد  نآ  زا  کی  ره  فیـصوت  رد  مراهچ 

: دومرف ملس 

نانآ نیرترواد  نامثع و  ایح  رد  نانآ  نیرتدیدش  رمع ، دنوادخ  نید  رد  نانآ  نیرتدـنمورین  رکبوبا ، متّما  هب  تبـسن  متّما  نیرت  میحر 
وا اب  قح  دوب  صاقو  نبدعس  اج  ره  دنشاب و  یم  ریبز  هحلط و  نم  يراوح  تسا و  ییراوحار  يربمایپ  ره  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع 

نیما دـنوادخ و  نیما  حاّرج  نبهدـیبعوبا  ادـخ ، ناناگرزاب  زا  فوع  نب  نامحّرلادـبع  ادـخ و  ناتـسود  زا  دـیز  نبدعـس  دـشاب و  یم 
تاجن تشاد  تسود  ار  نانآ  سک  ره  تسا ، نایفـسوبا  نبهیواعم  نم  ّرـس  بحاص  تسا و  یبحاص  ار  يربمایپ  ره  تسا و  شلوسر 

ًالصا نوچ  تسا ؛ لطاب  ًاعطق  ثیدح  نیا  (3) .تسا » هدرک  لقن  شا  هریس  رد  اّلم  دوش ، كاله  دراد  نمـشد  ار  نانآ  سک  ره  هتفای و 
هرابرد یتلیـضف  لماش  هلمج  زا  دنهد و  یم  یهاوگ  نآ  ندوب  یگتخاس  رب  شیاه  ینعم  یگدوهیب  اهظفل و  یتسـس  و  درادن ، يدـنس 

.دنک یم  دایرف  ار  نآ  ندوب  یگتخاس  هک  تسا  نایفسوبا  نبهیواعم  ي 
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، دـنا هتفگ  ًاحیرـص  نانآ  ریغ  رجح و  نبا  هیمیت ، نبا  يزوج ، نبا  مکاح ، یئاـسن ، يراـخب ، نوچ  گرزب  ناـیاوشیپ  هک  یـسک  ناـمه 
نا .دش  دیهاوخ  هاگآ  نآ  رب  نیا  زا  سپ  هک  هنوگ  نامه  ...تسا  هدشن  تباث  نایفـسوبأ  نبهیواعم  تلیـضف  رد  یثیدح  نیا  رب  هوالع 

یلاعت هّللا  ءاش 

ثحب هجیتن ي  لصاح و 

یگتخاس و یثیدـح  شیاهظفل  اه و  لقن  مامت  اب  ...متّما » هب  متّما  نیرت  میحر   » ثیدـح هک  دـش  هتـسناد  راکـشآ  روط  هب  ثحب  نیا  زا 
.رابخأ ثیدح و  روهشم  ناظفاح  لیدعت و  حرج و  نایاوشیپ  ناگرزب  نانخس  وترپ  رد  مه  نآ  تسا ، هدش  عارتخا 

نارگشهوژپ رگید  رظن 

حیرـصت ًاقیقد  ثیدح  نیا  ندوب  فیعـض  ای  لطاب  یگتخاس و  رب  لاجر ، ثیدـح و  رد  ّتنـس  لها  روهـشم  نارگـشهوژپ  زا  یهورگ 
: مینک رکذ  ماقم  نیا  رد  ار  نانآ  ياه  هتفگ  یضعب  هک  تسین  دب  دنا و  هدرک 

یناملیب نبا  لاح  .باطخ و  نبرمع  زا  شردپ ، زا  یناملیب ، نبا  لقن  زا  دوخ ، دنـسم  رد  یلعیوبا  : » دیوگ ثیدح  نیا  حرـش  رد  يوانم 
رد تسه و  نانآ  ریغ  مکاح و  هجام و  نبا  يذـمرت و  دزن  مه  نانآ  ریغ  رباـج و  سنأ و  زا  زین  باـب  ناـمه  رد  نکیلو  تسا ، فورعم 

حیحص ود  نآ  طرش  هب  دیوگ : مکاح  .تسا و  حیحص  وکین و  دیوگ : يذمرت  .نیرت و  میحر  دنا : هتفگ  نیرتفوؤر  ياج  هب  ناشتیاور 
.تسا

؛ هتـسناد فیعـض  ار  نآ  شداتـسا  تسا و  یتبارغ  نآ  نتم  رد  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  داقتنا  نانآ  هب  شا  هرکذت  رد  يداهلادبع  نبا  و 
(1) .تسا » هداد  حیجرت  ار  شندوب  یگتخاس  هکلب 

يداهلادبع نبا  لاح  حرش 

نآ رد  هک  هنوگ  نیدب  هدرک ؛ داقتنا  نانآ  هب  شا  هرکذت  رد  هک  يداهلادبع -  نبا  و 
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نارگـشهوژپ و زا  هداد -  حـیجرت  ار  شندوـب  یگتخاـس  هکلب  هتـسناد ؛ فیعـض  ار  نآ  هیمیت  نبا  شداتـسا  تسا و  یتـبارغ  ثیدـح ،
نیّدـلا سمـش  نونف ، ياراد  ظفاح ، هناگی  ماما  زا  : » دـیوگ دوخ  ناداتـسا  رکذ  رد  یبهذ  ظـفاح  .تسا  ّتنـس  لـها  روهـشم  ناـظفاح 

مئادلادبع و نیّدلا  ّیلو  یضاق  زا  دش و  ّدلوتم  شـش  ای  جنپ  دص و  تفه  لاس  رد  هک  مدینـش ، ثیدح  يداهلادبع  نبدمحا  نبدّمحم 
رد لاغتـشا  يزودنا و  شناد  هب  و  درک ، يروآدرگ  تفای و  يرترب  دیزرو و  مامتها  ثیدحلا  للع  لاجر و  هب  دینـش و  ثیدح  معطم 

يدامج هاـم  رد  .تشاد  ناور  ینهذ  تشاد و  هداـشگ  یتسد  اـه  شناد  رد  دروآ و  يور  وحن  لوصا و  هقف و  ثیدـح و  اـه و  تئارق 
...نونف ياراد  يوحن ، دقتنم  ظفاح ، ثّدحم ، هیقف ، يراق ، : » دیوگ وا  لاح  حرـش  رد  بجر  نبا  (1)و  .تشذگرد » لاس 744  یلوالا 

نیلـصا و داد و  اوتف  دش و  هیقف  بهذم  رد  دش و  دمآرـس  نآ  رد  دیزرو و  مامتها  اه  ّتلع  لاجر و  تفرعم  نآ و  نونف  ثیدـح و  هب 
و تشون ، رایـسب  دوخ  قیقد  طخ  اب  ...دش و  هیمیت  نبا  نیّدلا  یقت  داتـسا  مزالم  یتّدـم  تفای و  یگریچ  اه  نآ  رد  دـناوخ و  ار  یبرع 

.تفای تراهم  اه  نآ  ریغ  یبرع و  لوصا و  هقف و  ثیدـح و  رد  : » دـیوگ رجح  نبا  ظفاح  (2)و  ...درک » فینصت  يرایسب  ياه  باتک 
، ثّدحم ناددیوجت ، يراق  تسدربز ، هیقف  دیوگ : دوخ  صتخملا » مجعم   » رد یبهذ  ...دوب و  یم  یتیآ  دوب  هدنز  رگا  دیوگ : يدفص 

.دوب دقتنم  هماّلع و  ظفاح ، وا  تفگ : ریثک  نبا  متفرگ و  هرهب  وا  زا  تشون و  ثیدح  نم  زا  نونف ، ياراد  قذاح و  يوحن  ظفاح ،

لقن ثیدحلا و  للع  رد  یهوک  دش و  دمآرس  نونف  رد  دنسر و  یمن  نآ  هب  گرزب  دیتاسا  هک  دروآ  تسد  هب  هزادنا  نآ  اه  شناد  زا 
(3) ...تشاد » حیحص  ینهذ  وکین و  رایسب  یمهف  دوب ، لاجر  اه و 

تسا تمحر  رد  يرد  نوچ  تسا ؛ رد  نیلّوا  رکبوبا  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب   - 4

هراشا

: تسا یمصاع  هتفگ  زین  نیا  میدید ، رتشیپ  هکنانچ  و 
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ار وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نوچ  تسا ؛ رد  نیرترب  نیتـسخن و  هک  دوـب  دـهاوخ  نآ  زا  يرد  قیّدـص  رکبوـبا  نینچمه  »
تمحر رد  يرد  وا  سپ  دینادرگ ، صوصخم  یگژیو  کی  هب  ار  کی  ره  درب و  مان  ار  شنارای  هک  داد  رارق  یثیدـح  رد  درف  نیتسخن 
رکبوبا متّما  نیرت  میحر  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هنوـگ  ناـمه  دوـب ، ناناملـسم  هب  تبـسن  تقفـش  تفأر و  و 

هشیر ي زا  زج  ناناملـسم  هب  تبـسن  تمحر  و  .تسا » رکبوـبا  متّما  هب  تبـسن  متّما  درف  نیرت  فوؤر  : » يرگید تـیاور  رد  و  .تـسا »
« .تسین شناد 

« هلالکلا  » و بألا »  » ینعم هب  هک  یسک  تسا و  ناوارف  رایسب  رکبوبا  ینادان  دهاوش  نوچ  تسا ؛ حضاو  زین  وا  هتفگ ي  نیا  ندوب  لطاب 
رَد نیرترب  نیتسخن و  دناوت  یم  هنوگچ  و  دـشاب !؟ شناد  رهـش  يارب  يرد  هک  تسا  زیاج  هنوگچ  دـشاب ، نادان  هلاخ » همع و  ثرا   » و

.دوش یم  لطاب  نآ  هب  لالدتسا  سپ  تسا ، یگتخاس  هدشدای  ثیدح  هک  دیتسناد  رتشیپ  و  دشاب !؟

رکبوبا ياه  يریگ  تخس  زا  ییاه  هنومن 

هک دشاب  یم  ناناملسم  رب  رکبوبا  يریگتخس  رگ  نایامن  هک  تسا  ییاه  هنومن  اه و  ثیدح  ّتنس ، لها  ياه  باتک  رد  نیا ، رب  نوزفا 
«... دوب ناناملسم  هب  تبسن  تقفش  تفأر و  تمحر و  رد  يرَد  وا  سپ  : » هک تسوا  هتفگ ي  ندوب  لطاب  ياه  هناشن  زا 

: تسا دراوم  نیا  هلمج ي  زا  دیآ  یم  هچ  نآ 

درک ثیدـح  ار  ام  دراد : تهارک  نامهیم  دزن  ییابیکـشان  مشخ و  هکنیا  باب  هک : هدرک  لقن  بدألا »  » باتک رد  يراـخب  هچ  نآ   - 1
نامهیم ار  یهورگ  رکبوبا  تفگ : هک  رکبوبا  نب  نامحّرلادـبع  زا  ناـمثعوبأ ، زا  يریرج ، دیعـس  زا  یلعألادـبع ، زا  دـیلو ، نب  شاـّیع 

زا نم  ندـمآ  زا  شیپ  مور ، یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  نم  شاب ، تنانامهیم  بظاوم  تفگ : نامحّرلادـبع  هب  درک و 
؟ تساجک هناخ  بحاص  دنتفگ : .دـیروخب  تفگ : دروآ و  ناشیارب  تشاد  هچ  نآ  ره  تفر و  نامحّرلادـبع  .وش  غراف  نانآ  ییاریذـپ 

.دیروخب تفگ :

.دیایب هناخ  بحاص  ات  میروخ  یمن  ام  دنتفگ :

، دیشاب هدروخن  اذغ  امش  دیایب و  رگا  نوچ  دیریذپب ؛ ار  ام  ییاریذپ  تفگ :
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یتقو نیاربانب  دریگ ، یم  تخـس  نم  رب  وا  هک  متـسناد  نم  دندرک و  يراددوخ  ندروخ  اذغ  زا  اهنآ  .دـید  میهاوخ  ار  وا  دـب  دروخرب 
.متفرگ هرانک  وا  زا  دمآ 

! نامحّرلادبع يا  تفگ : هرابود  .مدرک  توکـس  نم  نامحّرلادبع ! يا  تفگ : .دـندناسر  شعالّطا  هب  ار  نایرج  دـیدرک ؟ هچ  تفگ :
تنانامهیم زا  متفگ : مدـمآ و  شیپ  .ییایب  يونـش ، یم  ار  میادـص  رگا  مهد  دـنگوس  ار  وت  رثنغ ، يا  تفگ : .مدرک  توکـس  مه  زاـب 

نآ زا  بشما  هک  دنگوس  دـنوادخ  هب  .دـیدش  نم  رظتنم  هک  تسین  نیا  زج  سپ  تفگ : .دروآ  نامیارب  تفگ ، تسار  دـنتفگ : .سرپب 
.يروخب وت  ات  میروخ  یمن  نآ  زا  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : نارگید  .مروخ  یمن  اذغ 

.دروآ ار  اذغ  سپ  .روایب  ار  تیاذغ  دیریذپ ؟ یمن  ار  ام  ییاریذپ  ارچ  دیتسه ! هچ  امـش ، رب  ياو  مدـیدن ! يّرـش  بشما ، دـننام  تفگ :
(1)و .دندروخ » زین  نانآ  دروخ و  تفگ و  هّللا  مسب  سپس  دوب )!(  ناطیش  نآ  زا  مدروخ ، اذغ  ندروخن  رب  هک  یمـسق  تفگ : رکبوبا 
زا راّطع ، حون  نب  ملاـس  زا  ینثم ، نبدّـمحم  درک  ثیدـح  ار  اـم  : » تسا هدرک  لـقن  هراـثیا » لـضف  فیـضلا و  مارکا   » باـب رد  ملـسم 

لوسر اب  تبحـص  لوغـشم  مردـپ  تفگ : دـندش ، دراو  ام  رب  ینانامهیم  تفگ : هک  رکبوبا  نب  نامحّرلادـبع  زا  نامثعوبا ، زا  يریرج ،
.وش غراف  تانامهیم  زا  نامحّرلادبع  يا  تفگ : تفر و  سپ  دوب ، بش  نآ  لوا  زا  ادخ 

.دندرک يراددوخ  ندروخ  زا  نانآ  میدروآ ! ار  ناشیاذغ  دیسر  ارف  بش  یتقو 

.دروخب اذغ  ام  اب  دیایب و  هناخ  بحاص  ات  مینام  یم  رظتنم  دنتفگ :

.دسرب نم  هب  وا  زا  يرازآ  هک  مسرت  یم  دیروخن  اذغ  امش  رگا  تسا و  نینهآ  يدرم  وا  متفگ : نانآ  هب 

.دندرک يراددوخ  نانآ 

؟ دیدش غراف  ندروخ  زا  ایآ  تفگ : نانآ  هب  يراک  ره  زا  شیپ  دمآ ، هک  یماگنه 

.میدشن غراف  دنگوس  ادخ  هب  هن  دنتفگ :

؟ مدادن نامرف  نامحّرلادبع  هب  رگم  تفگ :
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.مدش رود  وا  زا  نم 

! نامحّرلادبع يا  تفگ :

.متفرگ هرانک  وا  زا 

.ییایب يونش ، یم  ار  میادص  رگا  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  رثنغ  يا  تفگ : سپ 

ندروخ زا  مدروآ ، ار  ناشیاذـغ  .سرپـب  ناـنآ  زا  دنتـسه ؛ وت  ناـنامهیم  ناـنیا  مرادـن ، یهاـنگ  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : مدـمآ و 
هک دـنگوس  دـنوادخ  هب  دـیریذپ ؟ یمن  ار  ام  ییاریذـپ  هک  دوش  یم  هچ  ار  امـش  تفگ : رکبوبا  سپ  .ییایب  وت  اـت  دـندرک  يراددوخ 

.مروخ یمن  اذغ  بشما 

.میروخ یمن  ار  نآ  ام  يروخن  وت  ات  هک  دنوادخ  هب  دنگوس  دنتفگ :

! دیریذپ یمن  ار  ام  ییاریذپ  هک  دوش  یم  هچ  ار  امش  امش ، رب  ياو  .مدیدن  بشما  دننام  يّرش  زگره  تفگ : هاگنآ 

.ناتیاذغ هب  دیباتشب  دوب ، ناطیش  زا  مدروخ  مسق  اذغ  ندروخن  رب  هک  نم  تسخن  مالک  تفگ : سپس 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  دـش  هک  حبـص  .دـندروخ  نانآ  دروخ و  وا  تفگ ، هّللا » مسب   » دـندروآ و ار  اذـغ  سپ  تفگ :
.مدروخ غورد  دنگوس  دندرک و  یکین  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : تفر و 

.یتسه نانآ  نیرتهب  نیرتوکین و  وت  هکلب  تفگ : دنداد  ربخ  ار  وا  سپ  تفگ :

.دراد مشخ  يریگ و  تخس  رب  تلالد  یتاهج  زا  ثیدح  نیا  میوگ : (1) .دشن » نم  لماش  يا  هراّفک  تفگ :

دهد یم  یهاوگ  نیا  سپ  .دسرب  نم  هب  وا  زا  یتّیذا  هک  مسرت  دیروخن  رگا  امش  تسا و  نینهآ  يدرم  وا  نامحّرلادبع : هتفگ ي  لوا :
.تسا یگتخاس  یغورد  ...تسا  تّما  هب  تّما  نیرت  میحر  وا  هک  دنا  هدرک  تیاور  هچ  نآ  هک 

.وا زا  نامحّرلادبع  نتسج  يرود  مود : و 

باب رد  يراخب  .نآ و  دـننامه  یتشز  ینعم  ای  هیاـم » ورف  يا  : » ینعی تسا  یمانـشد  هک  رثنغ » يا  : » هب نامحّرلادـبع  ندـناوخ  موس : و 
لقن ار  ناتساد  نآ  فیضلا » لوق  »
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« .درک ییوگدب  داد و  مانشد  دش و  كانمشخ  رکبوبا  سپ   » تسا نآ  رد  و  يروخب » ات  مروخ  یمن  : » تسا هدرک 

ندیرب هب  ینعی  عّدج »  » دندرک و يور  هدایز  شنامهیم  قح  رد  نانآ  درک  نامگ  نوچ  داد ؛ مانشد  سپ  دیوگ : شحرش  رد  ینالطسق 
زا شـسرپ  نودب  هک  اج  نآ  زا  دنک ، یم  تلالد  وا  یقالخادب  ینابزدـب و  وا و  مشخ  تّدـش  رب  نیا  .درک و  رما  بل  ای  شوگ  ای  ینیب 

یمرب يراخب  هتفگ ي  زا  هکلب  تسا ! هدرک  نانآ  زا  ییوگدب  هب  عورـش  هن ، ای  دنا  هدرک  يور  هدایز  شنامهیم  هرابرد ي  ایآ  هک  نانآ 
ییوگازسان تلاح  نیا  رد  تسا و  هداد  ماجنا  دندرک ،» ربخ  اب  ار  وا  نانآ  و  دیدرک ؟ هچ   » هک شسرپ  نیا  زا  سپ  ار  راک  نیا  هک  دیآ 

.تسا رتدب  رت و  تشز  نانآ  هب 

زا نانآ  يراددوخ  ربارب  رد  تسا  تشز  يراـک  مروخ » یمن  ار  اذـغ  بشما  دـنگوس  دـنوادخ  هب  : » ناـنامهیم هب  شا  هتفگ  مراـهچ : و 
نآ قحتـسم  هک  دنـشاب  هدرک  يراک  هکنیا  نودب  تسا ، نانآ  نتـشادن  یمارگ  وا و  مشخ  رگنایامن  نیا  دـیایب و  وا  هک  نآ  ات  ندروخ 
نآ مه  برع  ناقالخادب  هک  تسا  يرما  نیا  و  تسا ، بجاو  لاح  ره  رد  ًاعرش  ًافرع و  ًالقع و  نامهیم  نتـشاد  یمارگ  هکلب  دنـشاب !!

...دنهد یم  ماجنا  دنناد و  یم  ار 

رب حیحـص  بدألا » باتک   » رد يراخب  هک  هنوگ  نامه  دروخب ، نانآ  اب  نابزیم  ات  دنروخ  یمن  اذـغ  هک  تسا  نانامهیم  تداع  زا  هکلب 
: دیوگ یم  دهد و  یم  یهاوگ  نآ 

.ما هزور  نم  روخب  تفگ : درک و  هّیهت  ییاذغ  شیارب  تفر ، ءادردلاوبا  رادید  هب  ناملس  »

یم اذـغ  شنانامهیم  اب  ناشندـشرظتنم  زا  دـعب  دوب  رکبوبا  رد  تفأر  تمحر و  زا  يزیچ  رگا  سپ  .مروخ ...» یمن  يروخن ، ات  تفگ :
!! منز یمن  اذغ  نیا  هب  تسد  بشما  دنگوس  دنوادخ  هب  دیوگب : مامت  تنوشخ  اب  هکنیا  هن  دوب ، هزور  هچرگ  دروخ 

هک دنچ  ره  نانامهیم ، اب  ندروخ  اذـغ  يرترب  ندوبراکـشآ  تهج  هب  تسین ، دـنگوس  نیا  ندوب  حوجرم  رد  یکـش  هک  نیا  مجنپ : و 
ینادان ياه  هناشن  زا  نیا  و  تسا ، مارح  ناناملـسم  تمرح  کته  هک  تهج  نآ  زا  تسا  مارح  نانآ  کته  دش ، یم  مزال )  ) كرت نآ 

.تسوا یقالخادب  و 

.دهد یم  رازآ  تهج  نودب  ار  نانامهیم  تسا و  تشز  ینخس  هک  مدیدن » بشما  دننام  يّرش  زگره  : » شا هتفگ  مشش : و 
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...تسا نتشاد  یمارگ  بدا و  یفانم  ...امش » رب  ياو  : » شا هتفگ  متفه : و 

لقن ریـشب  نب  نامعن  زا  : » تسا هدرک  لقن  حـیباصملا » هاکـشم   » رد يزیربت  بیطخ  و  حـیباصملا »  » رد يوغب  هّنـسلا  ییحم  هچ  نآ   - 2
دراو یتقو  دینش ، ار  هشیاع  دنلب  يادص  سپ  تساوخ ، دورو  هزاجا ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رکبوبا  تفگ : هک  هدش 
.ینک دنلب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  ار  تیادـص  هک  منیبن  تفگ : و  دـنز ، یلیـس  وا  هب  ات  دـناسر  وا  هب  ار  دوخ  دـش 

هک ینیب  یم  ارم  هنوگچ  دومرف : ربمایپ  دش  جراخ  رکبوبا  یتقو  .تفر  نوریب  كانمشخ  رکبوبا  درک و  مادقا  نانآ  ندرکادج  هب  ربمایپ 
دننک یم  تحارتسا  دید  تفرگ ، دورو  هزاجا ي  سپـس  درک ، لّمأت  يزور  دـنچ  رکبوبا  تفگ : مداد ؟ تاجن  ار  وت  درم  نآ  تسد  زا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دینک  دراو  زین  ناتحلـص  رد  دیدرک  دراو  ناتگنج  رد  هک  هنوگ  نامه  ارم  تفگ : ود  نآ  هب 
هب دوبن  رادرب  تسد  رگا  سپس  درک ، یم  یهن  ار  وا  شنابز  اب  تسخن  تسیاب  یم  هک : تسا  حضاو  (1) .میدرک » نینچ  میدرک ، نینچ 

.تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  نیا  هک  درک ، یم  تردابم  شندز  یلیس 

یلع نوچ  دوب ؛ وا  هب  تبسن  دانع  دسح و  يور  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هشیاع  ضارتعا  نایرج ، نیا  ببـس  و  میوگ :
هدرک طقاس  ار  ثیدح  زا  شخب  نیا  دنا ، هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  یناسک  دووادوبا و  یلو  تشاد ، یم  تسود  شردپ  وا و  زا  رتشیب  ار 
ثیرح نبرازیع  زا  سنوی ، زا  میعنوبا ، درک  ثیدح  ار  ام  : » دیوگ هک  اج  نآ  تسا ؛ هدـمآ  دنـسملا »  » رد نآ  لماک  هک  یلاح  رد  دـنا ،

دینش ار  هشیاع  دنلب  يادص  تساوخ ، دورو  هزاجا ي  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رکبوبا  تفگ : هک  ریشب  نب  نامعن  زا 
دورو هزاجا ي  رکبوبا  سپ  راب  هس  ای  راب  ود  يراد  تسود  مردـپ  نم و  زا  شیب  ار  یلع  هک  متـسناد  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یم  هک 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  ار  تیادص  هک  مونـشن  نز ! نالف  رتخد  يا  تفگ : درب و  هلمح  هشیاع  رب  دش و  هناخ  دراو  تساوخ و 
« .ینک دنلب  ملس  هلآ و 

زا قاحـساوبا ، نب  سنوی  زا  دّـمحم ، نبرمع  زا  يزورم  میحّرلادـبع  نبهدـبع  داد  ربخ  ارم  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  نآ  یئاسن  و 
ریشب نب  نامعن  زا  ثیرح  نبرازیع 
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هب تفگ : یم  هک  دینش  ار  هشیاع  دنلب  يادص  سپ  تساوخ ، دورو  هزاجا ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رکبوبا  تفگ : هک 
نالف رتخد  يا  تفگ : وا  هب  دنز و  شا  یلیـس  ات  دروآ  هلمح  وا  هب  يراد  تسود  رتشیب  مردـپ  زا  ار  یلع  هک  ما  هتـسناد  دـنگوس  ادـخ 

رکبوبا تشادزاب و  ار  وا  ادخ  لوسر  سپ  ینک ؟ یم  دـنلب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  ار  تیادـص  هک  منیب  یم  نز !
درم نآ  تسد  زا  ار  وت  هک  يدـید  هنوگچ  ارم  هشیاـع ! يا  تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـش  جراـخ  نیگمـشخ 
هدرک یتشآ  هشیاع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  تساوخ  دورو  هزاجا ي  رکبوبا  نآ  زا  سپ  مداد ؟ تاجن 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیدرک : دراو  ناتگنج  رد  هک  هنوگ  نامه  دـینک  لـخاد  ناتحلـص  رد  ارم  تفگ : دـندوب و 

هدیشوپ امش  رب  نآ  ینعم  هک  نز » نالف  رتخد  يا  : » هک تسا  هدمآ  هشیاع  هب  رکبوبا  هتفگ ي  لقن ، نیا  رد  (1) .میدرک » نینچ  دومرف :
!! تسین

زا دّـمحم  نبرفاغلادـبع  زا  رهاقلادـبع ، نـب  لیعامـسا  داد  ربـخ  ار  اـم  : » تـسا هدروآ  شریـسفت  رد  يوـغب ، هّنـسلا  ییحم  هـچ  نآ   - 3
نبایرکز زا  هدابع ، نب  حور  زا  برح ، نبریهز  زا  جاّـجح ، نب  ملـسم  زا  نایفـس ، نبدّـمحم  نب  میهاربا  زا  يدولج ، یـسیع  نبدّـمحم 

رد هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  یبای  فرـش  يارب  رکبوبا  تفگ : هک  هّللادـبع  نبرباج  زا  ریبزلاوبا ، زا  قاحـسا ،
سپـس دش ، هداد  هزاجا  رکبوبا  هب  سپ  تفگ : .دندوب  هتفاین  هزاجا  مادک  چیه  هک  دید  هتـسشن  هناخ  ِرد  رب  ار  مدرم  دـمآ ، ناشیا  هناخ 

دوخ اب  .دـنا  هتـسب  ورف  نابز  تکاس و  وا  فارطا  شنارـسمه  هتـسشن و  ربمایپ  هک  دـید  تفاـی ، هزاـجا  تساوخ و  هزاـجا  دـمآ و  رمع 
مرتخد ینیبب  رگا  دوش  یم  هچ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : .دـنادنخب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  میوگ  یم  يزیچ  تفگ :

رد نانیا  ینیب  یم  هک  هنوگ  نامه  دومرف : دیدنخ و  ادخ  لوسر  منز ؟ شندرگ  رب  ات  مورب  شیوس  هب  نم  دبلطب و  هقفن  هک  هتفر  نوریب 
رب هک  تفر  هصفح  يوس  هب  رمع  و  دز ، شندرگ  رب  تفر و  هشیاع  يوس  هب  رکبوبا  .دننک  یم  هقفن  بلط  دنتـسه ، نم  درگ  هک  یلاح 

دنوادخ هب  دنتفگ : درادن ؟ هک  دیهاوخ  یم  ار  يزیچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دنتفگ : یم  ود  ره  دـنزب و  شندرگ 
زگره دنگوس 
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زا هک  ریثک » نبا  ریسفت   » هدرک و تیاور  ملسم  زا  هک  لیوأتلا » بابل   » هب (1)و  ...مینک » یمن  تساوخرد  درادن ، ادخ  لوسر  هک  يزیچ 
.دینک هاگن  هدروآ  هیودرم ، نبا  یئاسن و  و  دمحا ، زا  هک  روثنملا » ردلا   » هدومن و لقن  دمحا 

هّللادبع نبدابع  نب  ییحی  زا  قاحـسا ، نبا  زا  سیردا ، نب  هّللادبع  درک  ثیدح  ار  ام  : » تسا هتفگ  هدرک و  لقن  دمحا  هک  هچ  نآ   - 4
، میدش جراخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  جح  ماجنا  يارب  تفگ : رکبوبا  رتخد  ءامـسا  تفگ : هک  شردپ  زا  ریبز ، نب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتش  راب  و  متسشن ، مردپ  رانک  نم  ربمایپ و  رانک  هشیاع  دمآ و  دورف  ربمایپ  میدیسر و  جرعلا »  » هب ات 
وا اب  شرتش  هک  یلاح  رد  دش ؛ راکشآ  سپ  دنیبب ، ار  وا  ات  تسشن  وا  راظتنا  هب  رکبوبا  دوب ، رکبوبا  مالغ  هارمه  یکی و  رکبوبا  ملس و 

درک و شندز  هب  عورـش  دـیرپ و  ینک !؟ یم  مُگ  رتش  تفگ : رکبوبا  .مدرک  مُگ  ار  نآ  بشید  تفگ : تساجک ؟ ترتش  تفگ : .دوبن 
ننـس  » هب (2)و  دـنک »؟ یم  هچ  هک  مرُحم  نیا  هـب  دـینک  هاـگن  دوـمرف : یم  هدرک و  مّـسبت  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

 - مکاح زا  دینک  هعجارم   (3) ِّجَْحلا » ِیف  َلادِج  َقوُُسف َو ال  َثَفَر َو ال  الَف   » ریـسفت رد  روثنملا » ّردلا   » و هجام » نبا  ننـس   » و دووادوبأ »
و دوب » رکبوبا  مالغ  دزن  دوب و  یکی  رکبوبا  راب  رتش  ام و  راـب  رتش  : » تسا هدروآ  نینچ  هجاـم  نبا  نکیل  ...هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  هک 

« .دوب رکبوبا  مالغ  اب  ام  راب  رتش  : » دیوگ مکاح 

لقن متشلا » هبیغلاو و  ناسللا  ظفح   » باب رد  حیباصملا » هاکشم   » رد هچ  نآ   - 5
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هدرب یضعب  هک  یلاح  رد  درک  رذگ  رکبوبا  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  رمایپ  تفگ : هک  هدش  لقن  هشیاع  زا  : » تسا هتفگ  هدرک و 
: دومرف هدومن و  وا  هب  ور  ربمایپ  سپ  درک  یم  تنعل  ار  شیاه 

.دنوش یمن  عمج  مه  اب  زگره  دنگوس ، هبعک  يادخ  هب  نایوگتسار !! ناگدننک و  تنعل 

: میوگ (1) .منک » یمن  رارکت  : تفگ دمآ و  ربمایپ  تمدخ  سپس  درک  دازآ  ار  شیاه  هدرب  زا  یکی  رکبوبا  زور  نامه  سپ 

نعل زا  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ، نینچ  رگا  هک  تسا  هدوبن  نعل  راوازس  شیاه ، هدرب  زا  یکی  نآ  هک  تسا  حضاو 
...منک یمن  رارکت  تفگ : یمن  ربمایپ  هب  درک و  یمن  دازآ  ار  وا  رکبوبا  زور  نامه  دومرف و  یمن  عنم 

، دنوش یمن  عمج  مه  اب  تفص  ود  نیا  نوچ  دشاب ؛ دناوت  یمن  قیّدص  هدننک ، تنعل  رایسب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  زین  و 
: دومرف هدرک  دای  دنگوس  نآ  هب  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  ناشندـش  عمج  ندوب  عنتمم  نیا  و 

یم تباث  رکبوبا  طسوت  رایـسب  ندرک  نعل  ثیدح  نیا  زا  هک  اج  نآ  زا  و  .دنوش » یمن  عمج  مه  اب  زگره  دـنگوس ، هبعک  يادـخ  هب  »
دنا هداد  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هچ  نآ  ندوب  لطاب  دوش  یم  تباث  مه  اج  نیا  زا  .دشاب  یمن  قیّدص  سپ  دوش 

...دنا هداد  بقل  قیّدص »  » هب ار  رکبوبا  هک 

: تفگ هک  هدش  لقن  هریرهوبا  زا  : » تسا هدمآ  هاکشملا »  » رد زین  و 

.درک تیاور  ملسم  ار  نآ  .دشاب  هدننک  تنعل  هک  تسین  هتسیاش  قیّدص  يارب  تفگ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ناگدنهد و تداهـش  ناگدـننک  نعل  تفگ : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  تسا  ءادردـلاوبا  زا  و 
: تفگ هک  تسا  دوعسم  نبا  زا  : » تسا هدمآ  باتک  نآ  رد  (2)و  .درک » تیاور  ملسم  ار  نآ  .دوب  دنهاوخن  تمایق  زور  ناعیفش 

.دوش یمن  وگازسان  قالخادب و  هدننک و  نعل  رایسب  هدننز و  هنعط  رایسب  زگره  نمؤم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
يذمرت .تسین و  وگازـسان  قالخادـب و  تسوا : زا  رگید  یتیاور  رد  .درک و  تیاور  ار  نآ  نامیالا » بعـش   » رد یقهیب  زین  يذـمرت و 

.تسا بیرغ  یثیدح  نیا  دیوگ :

: یتیاور رد  .دوب و  دهاوخن  هدننک  نعل  رایسب  نمؤم  تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  رمع  نبا  زا  لقن  هب  و 
.درک تیاور  يذمرت  ار  نآ  .دشاب  هدننک  نعل  رایسب  نمؤم  تسین  راوازس 

تنعل و هب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  بدنج  نبهرمس  زا 
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.شتآ هب  هن  و  تسا : یتیاور  رد  .دینکن و  تنعل  ار  رگید  کی  مّنهج ، هب  دنوادخ و  مشخ 

هدرک تیاور  هماسا  رکشل  رکذ  رد  دوخ  خیرات  بتک  رد  ریثا  نبا  يربط و  هچ  نآ   - 6(1) .دندرک » تیاور  دووادوبا  يذمرت و  ار  نآ 
: تفگ رمع  هب  داتسیا و  زاب  تکرح  زا  مدرم  اب  هماسا  : » تسا يربط  زا  ظفل  نیا  دنا و 

نانآ نیرتشیب  ناگرزب و  نم  هارمه  .مدرگزاب  مدرم  اب  هک  دـهد  هزاجا  نم  هب  هک  ریگب  هزاـجا  وا  زا  درگزاـب و  ادـخ  لوسر  هفیلخ  دزن 
: دنتفگ راصنا  .دنیابرب و  ار  اه  نآ  ناکرشم  هک  متسین  نمیا  ناناملسم  ياهراب  ادخ و  لوسر  راب  ادخ و  لوسر  هفیلخ ي  رب  و  دنتـسه ،

رارق ام  هدـنامرف  ار  هماسا  زا  رت  لاس  گرزب  يدرم  هک  هاوخب  وا  زا  هد و  عالّطا  وا  هب  ام  يوس  زا  تفریذـپن ، ار  ام  تشگزاب  ربمایپ  رگا 
.دهد

ناگرگ ناگـس و  رگا  تفگ : رکبوبا  .درک  هاگآ  ار  وا  هماسا  نانخـس  زا  دـمآ و  رکبوبا  دزن  درک و  تکرح  هماسا  نامرف  هب  رمع  سپ 
وت هب  ار  ربخ  هک  دنداد  منامرف  راصنا  تفگ : .منک  یمن  در  هداد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  يروتـسد  دنیابرب  ارم 

.دشاب هماسا  زا  رت  لاس  گرزب  هک  ینک  باختنا  ناشیارب  یهدنامرف  هک  دنراد  تساوخرد  وت  زا  نانآ  مناسرب و 

تسد زا  ار  وت  دنیـشنب و  تیازع  هب  تردام  تفگ : وا  هب  تفرگ و  ار  رمع  شیر  دوب و  هتـسشن  هک  یلاح  رد   - دیرپ اج  زا  رکبوبا  سپ 
رانکرب ار  وا  هک  یهد  یم  منامرف  وت  ایآ  تسا ، هدرامگ  راک  هب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باطخ ! رـسپ  يا  مهدب 

!؟ منک

زا امـش  ببـس  هب  هچ  نآ  زا  دننیـشنب ، ناـتیازع  هب  ناـتناردام  دـیورب  تفگ : يدرک ؟ هچ  دـنتفگ : وا  هب  دـمآ ، مدرم  يوس  هب  رمع  سپ 
: تسا هدرک  فذح  نآ  زا  ار  هلمج  نیا  هدرک و  فیرحت  ار  تیاور  ریثا  نبا  نکل  (2) مدیشک »! ادخ  لوسر  هفیلخ ي 

يارب تفگ ، باحصا  هب  رمع  هک  تسا  يدیدش  دنت و  نخس  نوچ  دننیـشنب ) ناتیازع  هب  ناتناردام  دیورب ، « ) مکتاهّما مکتلکث  اوضما  »
تسد زا  ار  وت  دنیـشنب و  تیازع  هب  تردام  « ) باطخلا نباای  کتمدع  کما و  کتلکث  : » وا هب  رکبوبا  هتفگ ي  زا  شدوخ  ندش  مارآ 

دب تنوشخ و  زا  یکاح  ناتساد  نیا  نوچ  لاح  ره  هب  باّطخ ) رسپ  يا  مهدب 
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مدرم ربارب  رد  هماـسا  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  یگتفـشآ  فـیرحت و  اـب  ار  نآ  نودـلخ  نبا  تسا ، رفن  ود  نآ  یناـبرهمان  یناـبز و 
يراتفرگ دنکن  هک  ینابرهم  يور  زا  رکبوبا  اب  ندنام  یقاب  و  دوب ، یـشک  رکـشل  نیا  زا  فّلخت  هک  دید  ار  رمع  هتـساوخ ي  داتـسیا و 
.نیزگرب ام  یهدنامرف  هب  هماسا  زا  رتدنملاس  یـصخش  درک ، يراددوخ  ام  تشگزاب  زا  رگا  دنتفگ : وا  هب  راصنا  .دـیآ و  شیپ  شیارب 

كرت ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامرف  تفگ : تسـشن و  تساخرب و  هاگنآ  .دـناسر  رکبوبا  هب  ار  اه  نیا  مامت  رمع 
سپ  » ياج هب  ار  ...تفگ » تسـشن و  تساخرب و  سپ  : » هلمج ي هنوگچ  دینیبب  (1) .منک » ارجا  ار  نآ  مزیخرب و  هک  نیا  اـت  منک  یمن 

!! تسا هداد  رارق  ...تفرگ » ار  رمع  شیر  دوب و  هتسشن  هک  یلاح  رد  دیرپ ؛ اج  زا  رکبوبا 

...دروم نیا  دننام  تناما !! رد  تنایخ  تسا  رایسب  هچ  و 

...دیآ یم  مدزن  هک  تسا  یناطیش  ارم  تفگ : رکبوبا 

(2)

یعیبط یلدگنـس  رب  هفاضا  وا  زا  تشز  ياهراتفر  نیا  زورب  ّتلع  و  تسا !! تّما  هب  تّما  نیرت  نابرهم  رکبوبا  هکنیا  دهاوش  اه و  لیلد 
ربارب رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  دـنک و  یم  شا  هناوید  وا  هب  ندز  تسد  اـب  دـیآ و  یم  شدزن  هک  تسوا  ناطیـش  شا  ینطاـب  ياـفج  و 

يرـصب نسح  زا  دعـس  نبا  : » دـیوگ یطویـس  نیّدـلا  لالج  ظفاح  ...دومن  فارتعا  نآ  هب  درک ، داریا  هک  يا  هبطخ  نیلّوا  رد  ناـگمه 
رد مدـش  راک  نیا  راد  هدـهع  نم  دـعب ، اّما  تفگ : تساخ و  اپ  هب  هبطخ  يارب  دـش ، تعیب  رکبوبا  اب  هک  یماگنه  تفگ : هک  درک  لقن 
هک دینک  فیلکت  ارم  رگا  دنک ، تیافک  نآ  زا  ارم  امـش  زا  یکی  متـشاد  تسود  دـنگوس  دـنوادخ  هب  مراد ، تهارک  نآ  زا  هک  یلاح 
هک دوب  يا  هدنب  ادخ  لوسر  مهد ، یمن  ماجنا  ار  نآ  نم  منک ، لمع  امـش  هرابرد ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـننام 

، متسین رتهب  امـش  زا  کی  چیه  زا  متـسه و  رـشب  کی  طقف  نم  دیـشخب ، تمـصع  ار  وا  نآ  اب  تشاد و  یمارگ  یحو  هب  ار  وا  دنوادخ 
نم هک  دـینادب  و  دـینک ، تسار  متفر ، جـک  دـیدید  رگا  دـینک و  ّتیعبت  ارم  مور ، یم  تسار  هب  هـک  دـیدید  ارم  رگا  دـییاپب ، ارم  سپ 

، دریگ یم  ارف  ارم  هک  مراد  یناطیش 
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ضایرلا  » و يربط »  » هب دـینک  هاـگن  (1)و  .تسین » رت  نیگنر  امـش  زا  نم  نوـخ  دـینک ، يرود  نـم  زا  دـیدید  نیگمـشخ  ارم  رگا  سپ 
.رگید ياه  باتک  و  قعاوّصلا »  » و لاّمعلازنک »  » و هنسلا » جاهنم   » و هرضنلا »

هتفگ نوچ  دوش ، یمن  هدروآرب  یمصاع  هتساوخ ي  نیا  مه  زاب  تسا ، تّما  هب  تّما  نیرت  میحر  رکبوبا  هک  میریذپب  رگا  همه ، نیا  اب 
ياراد ناکدوک  ناوناب و  زا  يرایـسب  دـیاب  ّالاو  تسا  لوبق  لـباق  ریغ  تسین » شناد  هشیر  زا  زج  ناناملـسم  هب  تبـسن  تمحر  و  : » شا

...دنادنخ یم  ار  هدرم  دنزرف  یّتح  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دنشاب ، نادنمشناد  زا  ناناملسم ، هب  تمحر  رهم و 

شا همزال  یّلک  روط  هب  ...تسین  شناد  هشیر  زا  زج  ناناملسم  هب  تبسن  تمحر  تسا و  تّما  نیرت  میحر  وا  هک  میریذپب  رگا  یّتح  و 
، دشاب ملعلا  هنیدـم  باب  یـسک  هکنیا  يارب  هلمجلا  یف  ملع  تابثا  هک  تسا  حـضاو  ًالماک  دوش و  تباث  یـشناد  شیارب  هک  تسا  نیا 

دراد ار  شلطاب  هاگیاج  دوخ  نیا  .دشاب و  ملعلا  هنیدم  باب  دیاب  تفای  تسد  یـشناد  هب  یّلک  روط  هب  یـسک  ره  هنرگو  تسین ؛ یفاک 
.درادن یتراسج  تأرج و  نینچ  نامیا  لها  زا  یسک  و 

تسا رکبوبا  زا  دعب  ملعلا  هنیدم  باب  رمع  هک  نیا  ياعّدا  ندوب  لطاب   - 5

هراشا

دومرف ربمایپ  هکنانچ  .دوب  نید  رد  نافلاخم  ناقفانم و  هب  تبـسن  تّدش ، رد  يرد  باطخ  نبرمع  قیّدص ، زا  دـعب  دـیوگ « : یمـصاع 
« .تسا باطخ  نبرمع  دنوادخ  نید  رد  نانآ  نیرت  تخس  یتیاور : رد  و  نانآ -  نیرتدیدش  و  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هب متّما  نیرت  میحر  شزاـغآ : هک  تسا  یگتخاـس  ثیدـح  نآ  زا  یـشخب  ...ناـنآ » نیرتدـیدش   » نوچ تسا ؛ لـطاب  ًادـج  نخـس  نیا 
.تسا لّوا  هتکن ي  نیا  دش و  تابثا  نآ  ياه  لقن  اهظفل و  همه ي  ندوب  یگتخاس  رتشیپ  هک  دشاب  یم  ...متّما 

نافلاخم ناقفانم و  زا  رمع  ینابیتشپ  دهاوش  زا 

یغورد نافلاخم  ناقفانم و  هب  تبسن  وا  ندوب  ریگتخس  ياعّدا  هک  نیا  مود  و 
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خیرات ثیدح و  ياه  باتک  رد  نانآ ، زا  شیاتس  نانآ و  اب  یتسیزمه  نانآ و  زا  ینابیتشپ  رد  وا  ياه  ناتساد  همه  نآ  تسا و  حیرص 
: میزادرپ یم  راصتخا  هب  اه  نآ  زا  یضعب  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  دوجوم 

زا لقن  هب  (1) نیتفئاّطلا » يدحإ  هّللا  مکدعی  ذإ  و   » هک لاعتم  دنوادخ  هدومرف ي  نیا  ریسفت  رد  روثنملا » رّدلا   » رد یطویـس  ظفاح   - 1
: دیوگ ردب  هوزغ  هرابرد ي  ینالوط  یتیاور  رد  یقهیب  هتشون ي  هّوبنلا » لئالد  »

یگدامآ زا  یعالّطا  دیسر و  یمن  وا  هب  شیرق  زا  يربخ  هک  یلاح  رد  درک  تکرح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  » 
: دومرف ادخ  لوسر  سپ  .تشادن  نانآ  رادقم  یگنج و 

نب يدع  .متسه  نیمز  ياه  تفاسم  هب  مدرم  نیرتاناد  نم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : رکبوبا  سپ  .دینک  ییامنهار  ار  ام  ریـسم  راک و  رد 
هقباسم بسا  ود  هزادـنا ي  هب  ردـب  ات  نانآ  ام و  نایم  هک  ییوگ  تسا  يداو  نـالف  نـالف و  رد  هلفاـق  هک  داد  عـالّطا  اـم  هب  ءاـبغزلاوبا 

.تسا

زا دنگوس ، دنوادخ  هب  دـشاب ، یم  ناشتّزع  شیرق و  نانآ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : باّطخ  نبرمع  .دـینک  ییامنهار  ارم  دومرف : سپس 
یم وت  اب  ًامتح  هک  دـنگوس  دـنوادخ  هب  دـنا و  هدرواین  نامیا  دـندیزرو ، رفک  هک  یتقو  زا  هدـشن و  لیلذ  دـنا ، هتفای  تّزع  هک  یناـمز 

.نک اّیهم  ار  تاکرادت  وش و  هدامآ  گنج  يارب  سپ  دنگنج ،

: تفگ ورمع  نبدادقم  سپ  .دینک  ییامنهار  ارم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

هارمه وـت  مییوـگ  یم  هـکلب   (2) نودـعاق .» انهه  اـّنإ  ـالتاقف  کـبر  تنأ و  بهذإـف  :- » مییوگ یمن  امـش  هب  یـسوم  ناراـی  دـننام  اـم 
ارم دومرف : سپـس  : » تسا هدـمآ  هّیبلحلا » هریـسلا   » باـتک رد  (3)و  .مینک » یم  يوریپ  امـش  زا  زین  اـم  نـک  گـنج  ورب و  تراـگرورپ 

.دینک ییامنهار 

نامیا دندشن و  لیلذ  دنتفای  تّزع  هک  هاگ  نآ  زا  دنگوس  دنوادخ  هب  دنـشاب ، یم  ناشتّزع  شیرق و  نانآ  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : رمع 
ار زاین  دروم  كرادت  مزال و  یگدامآ  نآ  يارب  سپ  دنگنج ، یم  وت  اب  ًامتح  دنگوس  ادخ  هب  .دندیزرو  رفک  هک  هاگ  نآ  زا  دندرواین 

اّیهم
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ياه هنوگ  هک  نانچ  نآ  درک  نیگمشخ  درزایب و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  شیاه  هتفگ  نآ  اب  رمع  میوگ : (1) .نک »
یمن هدیـشوپ  راثآ  رابخا و  نارگـشهوژپ  رب  یلو  دـنراد ؛ یفخم  ار  بلطم  نیا  هک  دـنا  هدرک  شالت  ّتنـس  لـها  تخورفارب و  ناـشیا 

، قراخم زا  ییحیوبا ، میهاربا  نب  لیعامـسا  زا  درک  ثیدح  یبراحملا ، دیبع  نبدّمحم  ار  ام  : » دیوگ ردب  گنج  نایب  رد  يربط  .دـنام 
تسود رتشیب  نیمز  رد  زیچ  ره  زا  متشاد  ار  نآ  نم  رگا  هک  مدید  ار  يا  هنحص  دادقم  زا  تفگ : هک  دوعـسم  نب  هّللادبع  زا  قراط ، زا 

شیاه هنوگ  دـش  یم  نیگمـشخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رگا  .دوب و  وج  گـنج  راـکراوس و  يدرم  وا  .متـشاد  یم 
.دش یم  هتخورفارب 

ینب هک  هنوگ  نآ  مییوگ  یمن  امـش  هب  ام  دنگوس  دنوادخ  هب  ادخ ، لوسر  يا  هد  تراشب  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  دادـقم  تلاح  نآ  رد 
قح هب  ار  امش  هک  یسک  هب  دنگوس  نکیلو  .میا » هتـسشن  اج  نیا  ام  دیگنجب و  دیورب و  تراگدرورپ  وت و  دنتفگ : یـسوم  هب  لیئارـسا 

( اـی میوش  هتـشک  وت  باـکر  رد   ) هکنیا اـت  دوب  میهاوـخ  وـت  پچ  تسار و  تمـس  رد  رـس و  تشپ  شیپاـشیپ و  رد  ًاـمتح  تخیگنارب 
؛ دنا هدرک  فذـح  ار  رمع  رکبوبا و  نانخـس  ّتنـس  لها  ناخّروم  زا  یـضعب  (2)و  .دتسرف » يزوریپ  یـشیاشگ و  امـش  يارب  دنوادخ 

لوسر : » تسا هدمآ  دعس » نبا  تاقبط   » رد .تسا  نارگمتس  نارفاک و  شیاتـس  لماش  يرگید  یتسـس و  سرت و  رگنایامن  یکی  نوچ 
.درک تفایرد  ار  شیرق  تکرح  ریسم  ربخ  دیسر  هک  ردب  کیدزن  دومن و  تکرح  نییاپ  تمـس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

قح هب  ار  وت  هک  یـسک  هب  دـنگوس  تفگ : ینارهب  ورمع  نبدادـقم  .دومن  تروشم  ناـنآ  اـب  دـیناسر و  دوخ  باحـصا  عـالّطا  هب  سپ 
ناخّروم زا  رگید  یضعب  (4) .میسرب » اج  نآ  هب  ات  مینک  یم  یهارمه  وت  اب  یناوخارف  دامغلا (3)  كرب  هب  ار  ام  رگا  یّتح  تخیگنارب ،

مادک ره  ياج  هب  هدرک و  فذح  ار  اه  هتفگ  ّتنس  لها 
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ربخ : » تسا هدمآ  نینچ  ماشه » نبا  هریـس   » رد ...دـنا  هدرک  رکذ  ار  دادـقم  نخـس  یمامت  سپـس  .تفگ » وکین  و  تفگ : : » دـنا هدروآ 
رکبوبا سپ  .داد  ربخ  نانآ  هب  شیرق  زا  دومرف و  تروشم  مدرم  اب  سپ  دـنراد ، زاـب  ار  ناـش  هلفاـق  هک  درک  تفاـیرد  ار  شیرق  ریـسم 

تساخ و اپ  هب  ورمع  نبدادـقم  سپـس  .تفگ  وکین  تفگ : تساخ و  اپ  هب  رمع  سپـس  .تفگ » وکین  تفگ : تساـخ و  اـپ  هب  قیدـص 
هنوگ نآ  مییوگ  یمن  وت  هب  دنگوس  دنوادخ  هب  .میاوت  اب  ام  هداد و  ناشن  وت  هب  دـنوادخ  هچ  نآ  هب  ورب  شیپ  ادـخ : لوسر  يا  تفگ :

، دیگنجب دیورب  تراگدرورپ  وت  نکیلو  .میا » هتسشن  اج  نیا  ام  دیگنجب  دیورب  تراگدرورپ  وت و  : » دنتفگ یسوم  هب  لیئارسا  ینب  هک 
ندیسر ات  یناوخارف  دامغلا  كرب  هب  ار  ام  رگا  یّتح  تخیگنارب ، قح  هب  ار  وت  هک  یـسک  هب  دنگوس  .میگنج  یم  امـش  رانک  رد  زین  ام 

اعد ببس  نادب  شیارب  دشاب و  ریخ  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  .مینز  یم  ریـشمش  وت  هارمه  اج  نآ  هب 
هتـشادرب هدرپ  ود  نآ  رما  تقیقح  زا  يربط  یطویـس و  تیاور  ود  و  درادـن ، نیخیـش  لاح  هب  يدوس  ناـنیا  هدرک ي  نکیل  (1) .درک »

هب ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شنخس  اب  رمع  هنوگچ  هک  هدش  مولعم  تسا و  هدیشکرب  ناشناهن  ّرس  زا  باقن  و  تسا ،
نخـس دومرف و  اعد  شیارب  سپ  تسا ؛ هدرب  نیب  زا  ار  شترـضح  یتحاران  شنخـس  اب  دادقم  هنوگچ  هک  نیا  تسا و  هدروآرد  مشخ 

...دوب یم  میظع  ناکم  میرک و  هاگیاج  نیا  ياراد  هک  درک  یم  وزرآ  دوعسم  نبا  هکنیا  ات  .تفگ  وکین 

نبا زا  ینابیـش ، یلع  نبدّـمحم  رفعجوبا  داد  ربـخ  ار  اـم  : » تسا هدرک  لـقن  هنوـگ  نیدـب  ءیفلا » مسق   » باـتک رد  مکاـح  هچ  نآ  - 2
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  تفگ : هک  یلع  زا  شارخ  نب  یعبر  زا  روصنم ، زا  کیرش  زا  یناهفصا ، دیعس  نبدّمحم  زا  هرزعوبأ ،
ياه هدنب  و  میتسه ، وت  موق  نانامیپ و  مه  ام  دّمحم  يا  دنتفگ : هدمآ  وا  دزن  شیرق  مدرم  زا  یهورگ  درک ، حتف  ار  هّکم  ملـس  هلآ و  و 

.نادرگزاب ار  نانآ  دنا ، هدرک  رارف  راک  زا  هکلب  دنرادن ؛ مالسا  هب  یتبغر  دنا و  هتسویپ  وت  هب  ام 
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.دنتفگ تسار  ادخ  لوسر  يا  تفگ : وا  دومرف و  تروشم  رکبوبا  اب  هراب  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.ار رکبوبا  هتفگ  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  وت  تفگ : رمع  هب 

هک دتسرف  یم  امش  رب  امـش  نایم  زا  يدرم  يدوز  هب  دنوادخ  شیرق ! هورگ  يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ 
.دنز یم  نید  هار  رد  ار  امش  ياه  ندرگ  هدومزآ و  نامیا  يارب  ار  شبلق 

؟ ادخ لوسر  يا  متسه  نم  وا  ایآ  تفگ : رکبوبا  سپ 

.هن دومرف :

؟ ادخ لوسر  يا  متسه  نم  وا  ایآ  تفگ : رمع 

ار نآ  هک  دوب  هداد  یلع  هب  ار  دوـخ  نیلعن  شترـضح  هک  یلاـح  رد  تسا  دجـسم  رد  نیلعن ، رب  هدـننز  هلـصو  نآ  نکیلو  .هن  دوـمرف :
.دوش شتآ  دراو  ددنب  غورد  نم  رب  سک  ره  هک  دیدنبن  غورد  نم  رب  تفگ : یم  هک  مدینش  نم  اّما  تفگ : سپس  .دنز  هلصو 

و صئاصخلا »  » و دمحا » دنـسم   » هب دینک  هاگن  (1)و  .دنا » هدرکن  لقن  ار  نآ  نیخیش  یلو  تسا ، ملسم  طرـش  اب  حیحـص  یثیدح  نیا 
.رگید ياه  باتک  و  لامعلازنک » »

رب نآ  تلـالد  رب  هدروآ و  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياـه  يراوگرزب  زا  ار  نآ  ءاـفخلا » هلازإ   » رد يولهد  هّللا  یلو  هاـش  و 
.تسا هدرک  حیرصت  ناشیا  تفالخ 

: میوگ

ناثّدحم زا  یهورگ  ناشنانخس ، قیدصت  نانآ و  زا  ینابیتشپ  راّفک و  اب  نیخیش  ییوس  مه  رب  دراد  تلالد  نایرج  نیا  هک  اج  نآ  زا  و 
ظفل نیا  اب  يذمرت » حیحص   » رد سپ  .دنا  هداد  حیجرت  لقن ، رد  میقتسم  روط  هب  ود  نآ  نانخس  طاقـسا  اب  ار  نآ  فیرحت  ّتنـس  لها 

ار ام  درک  ثیدح  تفگ : هک  شارخ  نب  یعبر  زا  روصنم ، زا  کیرـش ، زا  یبُأ ، زا  عیکو ، نب  نایفـس  درک  ثیدح  ار  ام  : » تسا هدـمآ 
ورمع و نب  لیهـس  ناـشنایم  رد  دـندمآ ، اـم  دزن  نیکرـشم  زا  یهورگ  هیبیدـح  گـنج  زور  تفگ : و  هبحر »  » رد بلاـط  یبا  نب  ّیلع 

یمدرم
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ماکحا رد  هک  دندمآ  وت  دزن  ام  ياه  هدنب  ناردارب و  نادنزرف و  زا  یهورگ  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ : دندوب و  نیکرشم  نارادمدرس  زا 
یهاگآ رگا  هک  نادرگزاب ، ام  هب  ار  نانآ  سپ  دـنا  هتفر  ام  ياه  نیمز  تورث و  زا  رارف  يارب  هک  تسین  نیا  زج  دـنرادن و  یمهف  نید 

.مینک یم  اناد  ار  نانآ  ام  دنتشادن  نید  ماکحا  هب 

یم امـش  رب  ار  یـسک  دنوادخ  ای  دیراد  یمرب  تسد  راک  نیا  زا  ای  شیرق ، هورگ  يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ 
یقاب ار  تیاور  نتم  هک  دنا  هداد  حیجرت  رگید  یهورگ  نکیلو  (1) ...دنز » یم  ریشمش  اب  ار  امش  ياه  ندرگ  نید  هار  رد  هک  دتـسرف 
نانآ ادخ ، لوسر  يا  دنیوگ  تسار  دنتفگ : یمدرم  : » دنا هدروآ  نینچ  ود  نآ  ندیناشوپ  يارب  نیخیش و  مان  ياج  هب  یلو  دنراد  هگن 

«... نادرگزاب ناشیا  هب  ار 

ام دنوش  یم  ناملسم  دندنویپ و  یم  ناناملسم  هب  هک  نیکرشم  ياه  هدنب  هرابرد ي  یباب  : » تسا هدمآ  نتم  نیا  دووادوبا » ننس   » رد و 
زا رمتعم ، نبروصنم  زا  حلاص ، نب  نابأ  زا  قاحسا ، نبدّمحم  زا  هملس  نبا  ینعی  دّمحم  زا  یناّرح ، ییحی  نبزیزعلادبع  درک  ثیدح  ار 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  اه  هدنب  زا  رفن  ود  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  شارخ ، نب  یعبر 
يور زا  نانآ  دنگوس  ادخ  هب  دّمحم ، يا  دنتـشون : نینچ  وا  يارب  ود  نآ  ياه  بابرا  حلـص -  زا  لبق  هّیبیدـح و  زور  ینعی  دـندمآ - 

: دنتفگ یمدرم  سپ  دنا ، هدمآ  وت  شیپ  یگدنب  زا  رارف  يارب  هکلب  دنا ، هدماین  تدزن  وت  نید  هب  تبغر 

منیب یم  شیرق ! هورگ  يا  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  ادـخ  لوسر  .نادرگزاـب  ناـشیا  هب  ار  ناـنآ  ادـخ ، لوسر  يا  دـنیوگ  یم  تسار 
ناـنآ ندـنادرگزاب  زا  .دـنزب و  ار  ناـتیاه  ندرگ  راـک  نیا  رب  هک  دتـسرفب  امـش  رب  ار  یـسک  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دـیراد  یمنرب  تـسد 

« هاکشملا  » و حیباصملا »  » و كردتسملا »  » هب دینک  هاگن  (2)و  .دنتسه » ّلجوّزع  دنوادخ  ناگدشدازآ  نانآ  دومرف : درک و  يراددوخ 
دوب لاعتم  دنوادخ  تساوخ  نکیلو  دوب ، نیخیش  تیامح  روظنم  هب  دنچره  فیرحت  نیا  .اهنآ و  ریغ  و 
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« - هاکـشملا  » و حیباصملا »  » ناحراش هک  تهج  نیا  زا  ...ددرگ  ناشقافن  ندشراکـشآ  رفک و  روهظ  نانآ و  کته  شیازفا  ببـس  هک 
دنـشاب یم  نیخیـش  ِدوخ  نآ  هدنیوگ ي  هک  دنا  هدرک  تلفغ  هک  یلاح  رد  دنا ، هداد  حرـش  ار  هدش  فیرحت  ثیدح  نیا  هک  یماگنه 
هضراعم نیمخت  نامگ و  هب  نایشیرق  دروم  رد  عرـش  مکح  اب  نانآ  نوچ  : » دنیوگ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مشخ  لیلعت  رد 

« .دوب ناودع  رب  نواعت  ناشیایلوا ، زا  ینابیتشپ  نیا  سپ  ...دنداد  یهاوگ  دوخ  كرشم  يایلوا  ياعّدا  هب  دندرک و 

: دینادب ناکرشم  قیدصت  رد  ار  ناشنانخس  ینعم  ود و  نیا  رما  تقیقح  ات  مینک  یم  لقن  ناتیارب  ار  نانآ  ترابع  نیع 

هک دش  نیگمشخ  تهج  نیا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دیوگ حیباصملا » حرـش   » رد یتشبروت  نسح  نب  هّللا  لضف 
نانآ هک  دنداد  یهاوگ  دوخ  كرـشم  يایلوا  ياعّدا  هب  دندرک و  هضراعم  نیمخت  نامگ و  هب  نایـشیرق  دروم  رد  عرـش  مکح  اب  نانآ 
هریاد زا  نتفر  نوریب  اب  هک  دوب  نینچ  ناش  هرابرد  عرـش  مکح  و  نید ، هب  تبغر  يور  زا  هن  دندیورگ  مالـسا  هب  یگدنب  زا  رارف  يارب 

یلاخلخ (1)و  .دوب » ناودـع  رب  ینابیتشپ  نانآ ، يایلوا  زا  یناـبیتشپ  سپ  .دـندش  دازآ  مالـسا ، نامـسیر  هب  ندز  گـنچ  گـنج و  ي 
نوچ دمآ ، مشخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  دـینادرگزاب ، نایـشیرق  هب  ار  ناگدـنب  نآ  دـنتفگ : نانآ  : » دـیوگ

، گنج هریاد ي  زا  نتفر  نوریب  اب  هک  دوب  نینچ  نانآ  هرابرد ي  عرش  مکح  دندرک و  هضراعم  نیمخت  نامگ و  هب  عرش  مکح  اب  نانآ 
.دوب ینمشد  رب  ینابیتشپ  نانآ ، يایلوا  زا  نانآ  ینابیتشپ  سپ  دنوش ، دازآ  مالسا ، نامسیر  هب  ندز  گنچ  و 

دراو مکارأ »  » هملک رب  ًارهاظ  اـم )  هملک   ) یفن تادا  هچرگا  نوهتنت ، » مکارأ  اـم   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدومرف  رد  و 
دنوادخ ات  دیراد ، یمنرب  تسد  هّکم  لها  هب  تبـسن  بّصعت  زا  هک  منیب  یم  ینعی  .دـنک  یم  یفن  ار  ءاهتنا »  » تقیقح رد  نکیل  هدـش ،

نانآ ندنادرگزاب  زا  مکح و  نیا  رب  ینعی  .دنزب  ار  ناتیاه  ندرگ  راک  نیا  رب  هک  دتسرفب  امش  رب  ار  یسک 
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هتفگ نیا  رد  : » دیوگ یبیط  (1)و  .درک » يراددوخ  اه  هدنب  ندنادرگرب  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینعی  .درک  يراددوخ 
تسین نیا  زج  و  دیوگ : یتشبروت  ...تسا  یگرزب  رایسب  دیدهت  دیرادرب » تسد  نآ  زا  منیب  یمن  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

...دندرک هضراعم  اهنآ  هرابرد  عرـش  مکح  اب  نانآ  نوچ  دش ؛ نیگمـشخ  تهج  نیا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 
، تسا هدمآ  يولهد  قحلادبع  هتـشون ي  هاکـشملا ،» حرـش  یف  تاعمللاهعـشأ   » و هاکـشملا » حرـش  یف  هاقرملا   » رد هنوگ  نیمه  (2)و 

.دینک هعجارم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامرف  مغر  یلع  تسا ، قفانم  هیدـثلاوذ  نتـشک  زا  رمع  عانتما  زا  یکاح  هک  موق  ياه  تیاور   - 3
.وا لتق  هب  ملس 

درک ثیدـح  ار  اـم  وا  زا  يرقملا  نبا  تیاور  هب  دـیوگ  شدنـسم  رد  یلعیوـبا  : » دـیوگ هیدـثلاوذ »  » لاـح حرـش  رد  رجح  نـبا  ظـفاح 
هک دوب  يدرمادخ  لوسر  نارود  رد  تفگ : هک  سنا  زا  اطع ، نبدوه  زا  هدیبع ، نب  یـسوم  زا  ناقربزلا ، نبدمحا  زا  جرفلا ، نبدّـمحم 

ار وا  میدرک ، رکذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  مان  هب  ار  وا  دروآ ، یمرد  یتفگـش  هب  ار  ام  وا  شـشوک  یگدـنب و 
درم نیا  وا  میتفگ : دش  رهاظ  درم  نآ  میدرک ، یم  دای  ار  وا  هک  نایم  نیا  رد  .تخانشن  میدرک ، فیـصوت  ار  وا  شتفـص  اب  تخانـشن ،

تفرگ رارق  ناشربارب  رد  ات  دمآ  شیپ  وا  .تسا  ناطیش  یلیـس  ياج  شتروص  رد  هک  دیهد  یم  ربخ  يدرم  زا  ارم  امـش  دومرف : .تسا 
سلجم نیا  دراو  یتقو  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  وت  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درکن  مالس  یلو 

؟ تسین نم  زا  رتوکین  ای  نم  زا  رترب  یسک  هورگ  نیا  نایم  رد  یتفگ : يدش 

.يرآ ایادخ ! تفگ :

؟ دناسر یم  لتق  هب  ار  درم  نیا  یسک  هچ  دومرف : ادخ  لوسر  .دش  دجسم  دراو  زامن  ندناوخ  يارب  سپس 

نم تفگ : رکبوبا 

.دناوخ یم  زامن  هک  دید  تفر ، وا  يوس  هب  سپ 
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نتـشک زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاح  رد  مناسرب ؛ لتق  هب  دـناوخ  یم  زامن  هک  ار  يدرم  هّللا ! ناحبـس  تفگ :
.دش جراخ  سپ  تسا ؟ هدومرف  یهن  نارازگزامن 

؟ يدرک هچ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

! نارازگزامن نتشُک  زا  دیا  هدومرف  یهن  امش  مشکب و  ار  وا  دناوخ  یم  زامن  یتقو  هک  متشاد  هارکا  تفگ :

؟ دناسر یم  لتق  هب  ار  درم  نیا  یسک  هچ  دومرف :

: تفگ دوخ  اب  .تسا  هدراذگ  كاخ  رب  ار  یناشیپ  دید  دش و  دراو  سپ  .نم  تفگ : رمع 

! دش جراخ  و  تسا ، رترب  نم  زا  رکبوبا 

.تسیا زاب  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

! مناسرب لتق  هب  ار  وا  هک  متشاد  هارکا  سپ  هدراذگ ، نیمز  رب  ادخ  يارب  ار  یناشیپ  هک  متفای  ار  وا  تفگ :

؟ دشُک یم  ار  درم  نآ  یسک  هچ  دومرف :

نم تفگ : یلع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  سپ  .تسا  هدـش  جراخ  وا  دـید  دـش و  دراو  سپ  تفگ : يوار )  ) .یتفای ار  وا  رگا  وت  دومرف :
.تشگزاب ملس 

.تسیا زاب  دومرف : وا  هب 

.تسا هدش  جراخ  هک  مدید  تفگ :

.دندرک یمن  فالتخا  دندوب ، نانآ  نیرخآ  نیلّوا و  زا  رگا  یتح  متّما  زا  رفن  ود  دش ، یم  هتشک  رگا  دومرف :

دینک هاگن  (1)و  .هیدثلاوذ » .دناسر  لتق  هب  ار  وا  یلع  هک  تسا  یسک  نامه  وا  تفگ : یم  بعک  نبدّمحم  هک  مدینـش  تفگ : یـسوم 
یبّنلا مکح  یف  رهابلا   » و ءایلوألاهیلح »  » و لوصُألا » رداون   » هب
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«. رهاظلا نطابلاب و 

رد شداتسا  یسوم و  تسا و  هدروآ  وا  يارب  یسوم  زا  ییاه  لقن  زا  ار  نآ  شدنـسم  رد  یلعیوبا  : » دیوگ ثیدح  نیا  زا  دعب  یطویس 
هب ار  اه  لقن  نآ  .تسا و  یـضتقم  ار  نآ  توبث  هک  دراد  يددعتم  ياه  لقن  ثیدـح  یلو  .دنتـسه  مرن  ریذـپ و  فاطعنا  ود  نآ  دروم 

رباـج ثیدـح  زا  یلعیوبا  و  عینم » نبا  «، » هبیـشوبا نبا   » زا سنأ و  ثیدـح  زا  یلماـحم »  » و یقهیب »  » و رازبـلا »  » و یلعیوبا »  » زا لیـصفت 
« .تسا ملسم  طرش  اب  حیحص  يدانسا  نیا  و  تسا : هتفگ  هدروآ و 

...سنأ ثیدح  زا  یقهیب  رازب و  یلعیوبا و  هبیشوبأ و  نبا  زا  هدرک  تیاور  ار  نآ  يربکلا » صئاصخلا   » رد یطویس  و 

ثیدح ار  ام  : » دیوگ دمحا  درک ؛ عانتما  یقفانم  نتـشک  زا  نیـشیپ ، هیـضق ي  هباشم  يدروم  رد  وا  هک  دنا  هدرک  تیاور  نینچمه   - 4
زامن يارب  يریـسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هک  شردـپ  زا  هرکبوبا ، نب  ملـسم  زا  ماّحـش ، نامثع  زا  حور ، درک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ، هدجس  رد  زونه  هک  یلاح  رد  تشگزاب  وا  دزن  درب و  نایاپ  هب  ار  زامن  دید ، دوجـس  لاح  رد  ار  يدرم 
دیشک و ماین  زا  ار  شریشمش  دز ، الاب  ار  اه  نیتسآ  تساخ و  اپ  هب  يدرم  سپ  دشُک ؟ یم  ار  نیا  یـسک  هچ  دومرف : داتـسیا و  ملـس  و 
هب تداهـش  تسا و  دوجـس  رد  هک  مناسرب  لتق  هب  ار  يدرم  هنوگچ  تیادـف ، ردام  ردـپ و  ادـخ  ربماـیپ  يا  تفگ : سپـس  داد ، ناـکت 

؟ تسوا هداتسرف ي  هدنب و  دّمحم  هک  نیا  دهد و  یم  دنوادخ  یگناگی 

؟ دناسر یم  لتق  هب  ار  نیا  یسک  هچ  دومرف : سپس 

هب شتسد  هکنیا  ات  دروآرد  تکرح  هب  دیشکرب و  ماین  زا  ار  شریـشمش  دز و  الاب  ار  اه  نیتسآ  سپ  نم ! تفگ : تساخ و  اپ  هب  يدرم 
هک دهد  یم  تداهـش  هک  یلاح  رد  مناسرب ؛ لتق  هب  تسا  هدجـس  لاح  رد  هک  ار  يدرم  هنوگچ  ادخ ، ربمایپ  يا  تفگ : داتفا و  شزرل 

تـسد رد  دّمحم  ناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  دومرفربمایپ : سپ  دشاب ؟ یم  شا  هداتـسرف  وا و  هدنب ي  دّمحم  تسین و  ییادخ  هّللا  زج 
لتق هب  ار  وا  رگا  تسوا 
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تیاور ار  نآ  دنسملا  زا  لقن  هب  رهابلا »  » رد یطویـس  و  لماکلا »  » رد دّربملا  ساّبعلاوبا  (1)و  .دوب » هنتف  نیرخآ  نیلّوا و  دیدناسر ، یم 
نامثع تسا و  حیحـص  ود  لاجر  زا  حور »  » هک یتسار  هب  تسا ، حیحـص  ملـسم  طرـش  هب  مه  دانـسا  نیا  : » دـیوگ سپـس  .دـنا  هدرک 

، تسا رباج  سنأ و  ثیدح  يدنب  هلمج  ریاغم  ناتساد ، نیا  يدنب  هلمج  .دنتسه و  ملسم  لاجر  زا  ود  ره  هرکبوبا  نب  ملسم  ماّحـشلا و 
« ...تسا هداتفا  قاّفتا  يرگید  درم  يارب  هک  دشاب  يرگید  ناتساد  هک  دیاش  سپ 

نب عماج  زا  یسیع ، نبرکب  ار  ام  درک  ثیدح  دیوگ : دمحا  ...تسا  ّقلعتم  جراوخ  هب  دنا و  هدرک  تیاور  زاب  هک  يرگید  ناتساد   - 5
دمآ و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رکبوبا  هک  يردخ  دیعـسوبا  زا  یـسیق ، نارمع  نب  داّدشهبوروبازا  ، یطبح رطم 

.دناوخ یم  زامن  هک  مدید  ار  يا  هفایق  شوخ  عضاخ  درم  متشذگ و  نالف  نالف و  تشد  زا  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ :

.ناسرب لتق  هب  ار  وا  ورب و  وا  دزن  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.تشگزاب ادخ  لوسر  تمدخ  سپ  .تشاد  شوخان  ار  وا  ندناسر  لتق  هب  دید ، لاح  نآ  رب  ار  وا  نوچ  تفر و  وا  دزن  رکبوبا  تفگ :

رکبوبا هک  دید  لاح  نامه  رب  ار  وا  تفر و  رمع  .ناسرب  لتق  هب  ار  وا  ورب و  دومرف : رمع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ :
سپ دناوخ  یم  زامن  عوشخ  اب  هک  مدید  ار  وا  نم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : تشگزاب و  سپ  .تشاد  شوخان  ار  وا  لتق  سپ  .دوب  هدید 

.ناسرب لتق  هب  ار  وا  ورب و  یلع  يا  دومرف : .مناسرب  لتق  هب  ار  وا  هک  متشاد  تهارک 
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.مدیدن ار  وا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تشگزاب و  سپ  .دیدن  ار  وا  یلو  تفر  یلع  تفگ :

دنوش یم  جراخ  نید  زا  دور ، یمن  رتالاب  ناشیاه  هنیـس  ناوختـسا  زا  دـنناوخ  یم  هک  نآرق  شنارای  نیا و  دومرف : ربمایپ  سپ  تفگ :
ار نانآ  سپ  .ددرگ  زاب  شنامک  هب  ریت  هک  نیا  ات  دـندرگ  یمن  زاب  شیوس  هب  سپـس  دوش و  یم  جراخ  نامک  زا  ریت  هک  هنوگ  ناـمه 

ناتـساد يردـخ  دیعـسوبا  زا  هّجوت : : » تسا هدـمآ  نینچ  يرابلا » حـتف   » رد (1)و  .دنـشاب » یم  اه  ناسنا  نیرتدـب  هک  دـیناسرب  لـتق  هب 
هک تسا  دیعـسوبا  زا  یبوخ  رایـسب  دانـسا  هب  دـمحا  لـقن  نآ  دراد و  تفلاـخم  تیاور  نیا  اـب  هک  هدیـسر  جراوخ  هب  قـّلعتم  يرگید 

تیاور هچ  نآ   - 6(2) .دنـشاب » یم  هقث  شلاجر  هدرک و  لقن  ار  نآ  یلعیوبا  .دراد  رباج  ثیدح  زا  يدهاش  ...دمآ و  رکبوبا  تفگ :
ضارتعا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ربیخ  ياه  تمینغ  میـسقت  رد  هک  يا  هرهچ  هایـس  قفانم  درم  ناتـساد  زا  دنا  هدرک 

...دندومنن شتعاطا  دندرک و  يراددوخ  ود  نآ  دنداد ، ار  وا  لتق  نامرف  نیخیش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  درک ؛

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دیفـس  رایـسب  ياه  سابل  اب  گنر ، هایـس  رایـسب  يدرم  هک  دوش  یم  تیاور  : » دیوگ دّربم 
رـضاح هّیبیدـح  رد  هک  داد  یم  یناسک  هب  اهنت  دومرف و  یم  میـسقت  مدرم  نایم  ار  ربیخ  ياـه  تمینغ  ترـضح  هک  یلاـح  رد  داتـسیا 

.يدادن جرخ  هب  تلادع  زورما  زا  تفگ : داتسیا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربارب  هایس  نآ  سپ  .دندوب 

.دش نایامن  شفیرش  تروص  رب  مشخ  هک  يا  هنوگ  هب  دش  نیگمشخ  ادخ  لوسر 

.دوب دهاوخ  يربخ  شنارای  نیا و  يارب  هن  دومرف : مناسرب ؟ لتق  هب  ار  وا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : باّطخ  نبرمع 

تـسا لداع  یـسک  هچ  وت  رب  ياو  دومرف : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا : رگید  یثیدح  رد  و  دیوگ : ساّبعلاوبا 
عوکر لاح  رد  ار  وا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تشگرب و  تفر و  وا  .ناسرب  لتق  هب  ار  وا  دومرف : رکبوبا  هب  سپس  مشابن ؟ لداع  نم  رگا 

.مدید

: دومرف یلع  هب  سپس  .مدید  دوجـس  رد  ار  وا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تشگرب و  تفر و  وا  .ناسرب  لتق  هب  ار  وا  دومرف : رمع  هب  سپس 
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .مدیدن  ار  وا  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : تشگزاب و  سپـس  تفر و  وا  ناسرب  لتق  ار  وا 

یضعب رد  و  .دندرک » یمن  فالتخا  ادخ  نید  رد  مه  رفن  ود  یّتح  دیسر ، یم  لتق  هب  نیا  رگا 
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: تفگ دـید و  هدجـس  لاح  رد  ار  وا  سپ  دـناسرب ، لتق  هب  ار  وا  هک  تفر  نامثع  نیخیـش ، تشگزاب  زا  سپ  تسا : هدـمآ  اـه  تیاور 
زا و  - 7(1) .تشگزاب » سپ  مناسرب ؟ لتق  هب  هدجس  رد  ار  وا  نم  هنوگچ  سپ  دندناسرن ، لتق  هب  ار  وا  عوکر  مایق و  رد  رمع  رکبوبا و 

یثیدـح رد  ریثا  نبا  .تسا  نیدـترم  هیـضق  رد  درک ، راکـشآ  ناـقفانم  اـب  ار  شیناـبرهم  نید و  رد  ار  دوخ  فعـض  رمع  هک  ییاـهاج 
.میزادرپ یمن  تاکز  دنتفگ : دندش و  دترم  اه  برع  دش  حور  ضبق  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  اما  و  : » دیوگ رمع  زا  ینالوط 

مدرم اب  ادخ  لوسر  نیشناج  يا  متفگ : .منک  یم  راکیپ  نانآ  اب  نآ  رب  دنراد ، زاب  نم  زا  ار  رتش  دنبوناز  کی  رگا  یّتح  تفگ : رمع ) )
عطق یحو  مشاب !؟ تسس  مرن و  مالسا  رد  رگمتس و  تیلهاج  رد  ایآ  تفگ : نم  هب  .نک  ینابرهم  یمرن و  نانآ  اب  شاب و  هتـشاد  تفلا 

و هاکـشملا »  » و هرـضنلا » ضایرلا   » هب دینک  هاگن  (2)و  مشاب »!؟ هدـنز  نم  هک  یلاح  رد  دوش  صقان  نید  اـیآ  دـش ، ماـمت  نید  دـش و 
.رگید ياه  باتک  و  قعاوصلا »  » و لاّمعلازنک »  » و ءافلخلا » خیرات  »

: میوگ

، يرادن رواب  ناقفانم ، ربارب  رد  وا  تفأر  یمرن و  زین  نید و  رما  رد  رمع  یتسس  فعض و  رب  رکبوبا  خساپ  رمع و  نخس  تلالد  هب  رگا 
.دینک هعجارم  هاکشملا  ياه  حرش  هب  هک  تسا  بجاو 

مالـسالا یف  راّوـخ -  : رمع هتفگ  :» میروآ یم  ار  نآامـش  یبـلق  ناـنیمطا  يارب  هـک  تـسا  فشاـکلا » » رد یبـّیط »  » تراـبع نـتم  نـیاو 
رگمتـس هک  تساوخن  ودرک  راکنا  نیدرداروا  یتسـسو  فعـض  : میوگ.دش تسـسو  فیعـض  شیورین  ینعم ) هب   ) تساروخیراخزا -،

زا تسا و  هدومن  هارمه  راـبج »  » رکذ اـب  ار  نآ  هدرکرکذار  ّتیلهاـج  یتقو  نکیل  ، درک هداراار  نیدردوا  تّدـشو  یتخـس  هکلب  ، دـشاب
سکعرب راک  هیضق  نیا  رد  سپ  تّدش ، یتخـس و  هب  رمع  دوب و  هدش  هداد  تبـسن  یقلخ  شوخ  یمرن و  هب  رکبوبا  هک  تسا  یتفگش 

.دش
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رگید یگتخاس  ثیدح 

« تسا رمع  ادخ  نید  رما  رد  نانآ  نیرتدیدش   » هک دنتسب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هچ  نآ  دندید  ّتنـس  لها  یتقو 
هلمج ي هب  ...دـنک  یم  راکـشآ  ار  نآ  دـیدرت  نودـب  یخیراـت  ياـه  ّتیعقاو  هک  دـندش  هّجوتم  دـنک و  یمن  قدـص  رمع  هراـبرد ي 
: دومرف هک  دـنداد  تبـسن  ار  هلمج  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دـندروآ و  هاـنپ  نآ  ياـج  هب  يرگید  یگتخاـس 

نآ یناربط  تسا » رمع  متّما  هب  متّما  نیرتمرن  رکبوبا و  متّما  هب  متّما  نیرت  میحر  رمع :  یتّمأل  یتّما  قفرا  رکبوبا و  یتّمـأل  یتّمأ  ُمحرأ  »
هدـمآ یهورگ  هدیدنـسپ ي  فاـصوا  رد  هچ  نآ  رکذ  دـیوگ : هک  اـج  نآ  هدرک ، تیاور  وا  زا  ار  نآ  يربـط  بـحم  هدرک و  لـقن  ار 

نیرتدـیدش رکبوبا و  متّما  هب  متّما  نیرت  میحر  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  کلام  نب  سنا  زا  .تسا 
رمع متّما  هب  متّما  نیرتمرن  رکبوبا و  متّما  هب  متّما  نیرت  میحر  تسا : هدرک  لقن  نینچ  ار  نآ  یناربط  ...تسا و  رمع  ادخ  نید  رد  نانآ 
هتفگ هک  هدـیزرو  تلفغ  لّوا  ثیدـح  هدـنزاس ي  دـصق  زا  نآ  هدـنزاس ي  نکیلو  .تسا (1) بلاـط  یبا  نب  ّیلع  مـتّما  نـیرترواد  و 

« نید رد  يریگتخـس   » هب ار  رمع  و  تمحر »  » هب ار  رکبوـبا  هـک  ناـنچ  دوـمرف » فیـصوت  هدیدنـسپ ، یتفـص  هـب  کـی  ره  ار  یهورگ  »
ود ره  هک  دـنا  هدرک  فیـصوت  یمرن »  » هب ار  رمع  و  تمحر »  » هب ار  رکبوبا  دـیدج  یگتخاس  ثیدـح  رد  اـّما  تسا و  هدرک  فیـصوت 

.دنراد ینعم  کی 

يارب يرد  رمع  هک  درادن  اضتقا  فیصوت  نیا  تسا ، هدوب  ادخ » نید  رد  نانآ  نیرتریگتخـس   » رمع هک  دوش  هتفریذپ  رگا  همه ، نیا  اب 
.دشاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینعی  شناد ، رهش  نآ 

.تسا نایناهج  راگدرورپ  ِنآزا  ساپسو  دش  لطاب  یمصاع  ياعّدا  نینچ  نیا  سپ 
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ناقفانم هب  ملع  هب  هفیذح  صاصتخا 

ملع نیا  هب  ار  ناـمی  نبهفیذـح  دـنا و  هدروآ  ناـقفانم  هب  تبـسن  رمع  یناداـن  زا  ییاـه  ثیدـح  ّتنـس  لـها  هک  تسا  رکذ  هـب  مزـال 
رد هکلب  دوب ؛ فورعم  باحـصا  نایم  رد  شناد  نیا  هب  وا  دیـسرپ و  یم  هفیذح  زا  نانآ  هرابرد ي  رمع  هک  نیا  دنا و  هداد  صاصتخا 

!« متسه ناقفانم  زا  نم  دنوادخ  هب  مسق  هفیذح ! يا  : » داد رارق  باطخ  دروم  نینچ  ار  وا  رمع  هک  تسا  ناشیاه  تیاور  یضعب 

: مینک یم  لقن  ناتیارب  ار  هدش  هتفگ  هراب  نیا  رد  هچ  نآ  زا  ییاه  هنومن  کنیا 

بحاص هب  باحـصا  نایم  رد  وا  درک و  یم  لاؤس  ناقفانم  هرابرد ي  وا  زا  باّطخ  نبرمع  : » دیوگ هفیذح  لاح  حرـش  رد  ربلادبع  نبا 
هفیذح رگا  درک ، یم  هاگن  هفیذح  هب  نانآ  زا  کی  ره  گرم  ماگنه  رمع  .دوب و  فورعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّرس 
شیتفت رد  رایسب  رمع ، : » تسا هدمآ  نیّدلا » مولع  ءایحإ   » رد (1)و  .دومن » یمن  تکرش  مه  رمع  درک ، یمن  تکرش  هزانج  عییـشت  رد 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  تهج  نآ  زا  دسانـش ، یم  قافن  زا  يراثآ  وا  رد  ایآ  دیـسُرپ  یم  هفیذح  زا  یّتح  درک ، یم  هغلابم  دوخ  بلق 
ناگرزب زا  یفوک  ینهج  بهو  نبدـیز  : » دـیوگ یبهذ  (2)و  .دوب » هدـینادرگ  ناـقفانم  هب  ملع  هب  صوـصخم  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
شخیرات رد  هک  تسا  هدیسر  يوسف  بوقعی  زا  هچ  نآ  زج  تسا  ناگمه  قاّفتا  دروم  وا  هب  جاجتحا  تسا و  نانآ  ياه  هقث  ناعبات و 

هک دسر  یم  رمع  هتفگ ي  نیا  هب  شتیاور  زا  سپـس  تسا ، هتفگن  تسرد  يوسف  تسا و  يرایـسب  یگدـنکارپ  شثیدـح  رد  دـیوگ :
.دشاب غورد  هک  مسرت  یم  .تسا  لاحم  نیا  و  تفگ : متسه ! ناقفانم  زا  نم  ادخ  هب  مسق  هفیذح ! يا  تفگ :

لاّـجد رگا  تسا : هفیذـح  زا  وا  تیاور  نیا  دوـش ، یم  لالدتـسا  شثیدـح  فعـض  رب  نآ  هلیـسو  هب  هک  يدراوـم  هلمج  زا  و  تـفگ :
ثیدح ار  ام  تسا : شا  هتفگ  نیا  شتیاور  یگتفـشآ  زا  .دننک و  یم  يوریپ  وا  زا  دـنراد  تسود  ار  نامثع  هک  یناسک  دـنک ، جورخ 

.ثیدحلا .دمآ  ام  دزن  رفن  کی  هک  مدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تفگ : هک  هدیرب  زا  رذوبا ، دنگوس -  ادخ  هب  درک - 

ص:631

.335 1  / باعیتسإلا ( . 1 - 1
.78 1  / نیّدلا مولع  ءایحإ  ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 731 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_631_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_631_2
http://www.ghaemiyeh.com


زاب دوخ  يارب  ار  اه  هسوسو  نیا  باب  رگا  دـنادب و  هتخانـشان  روکذـم  ثیدـح  رد  ار  صخـش  نآ  هک  هدوبن  يوسف  زا  شیپ  یـسک  و 
ّدر اب  مییاشگ  یمن  بهو  نبدـیز  رب  هژیو  هب  ار  لازتعا  باب  ام  مینک و  یم  ّدر  دـساف ، مّهوت  اب  ار  تباث  ياه  ّتنـس  زا  يرایـسب  مینک ،
هللا یلص  ربمایپ  يوس  هب  هک  تسا  ردقلا  لیلج  يرورس  دیز  .تسا و  قودصم  قداص  زا  هک  یثیدح  دوعـسم ، نبا  زا  وا  تباث  ثیدح 

تیاور نیقباس  یلع و  نامثع ، رمع ، زا  وا  .دوب  هار  رد  دـیز  هک  یلاـح  رد  درک  تلحر  شترـضح  دومن و  ترجه  ملـس  هلآ و  هیلع و 
یسک زا  بهو  نبدیز  رگا  دیوگ : شمعا  یّتح  دنا  هتسناد  هقث  ار  وا  نارگید  نیعم و  نبا  دندرک و  لقن  ثیدح  وا  زا  یهورگ  درک و 

زا دعب  ای  دون  لاس  میوگ : .تسا  هدرک  ثیدـح  تیارب  وا  زا  هک  يا  هدینـش  سک  نامه  زا  ار  ثیدـح  هک  ییوگ  درک  ثیدـح  تیارب 
یلص ادخ  لوسر  ّرـس  بحاص  دش : یم  هتفگ  هفیذح  هب  : » تسا هدروآ  هبقع  هعقاو ي  هرابرد ي  هیبلحلا » هریـسلا   » رد (1)و  .دُرم » نآ 

یم نامگ  هک  دُرم  یم  یسک  رگا  شتفالخ  نارود  رد  باّطخ  نبرمع  درک ، تافو  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  ملـس ...  هلآ و  هیلع و  هللا 
وا اب  هفیذح  رگا  سپ  دناوخ ، یم  ارف  وا  رب  ندرازگزامن  يارب  ار  وا  تفرگ و  یم  ار  هفیذح  تسد  دـشاب ، ناقفانم )  ) هورگ نآ  زا  درب 

: میوگ (2) .درک » یم  كرت  ار  وا  رب  ندناوخ  زامن  دیشک ، یم  وا  تسد  زا  ار  شتسد  رگا  دناوخ و  یم  زامن  وا  رب  رمع  دش  یم  هارمه 
دنیامرفب فیصوت  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دریذپ  یم  دوخ  هنوگچ  هدوب ، نینچ  ناقفانم  هب  تبـسن  رمع  ینادان  رگا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  هتسیاش  دوب ، نانآ  هب  تبسن  نیرتریگتخس  رگا  و  تسا »! ناقفانم  هب  تبسن  نانآ  نیرتریگ  تخـس  : » هک
یم هفیذح  زا  هک  دـیتسناد  هکلب  .دـیامرفب  هنوگزار  هفیذـح  هب  اهنت  ار  نانآ  مان  هک  نیا  هن  دناسانـش ، یم  وا  هب  ار  ناقفانم  ملـس  هلآ و 

تـسا ناگمه  قاّفتا  دروم  نآ  هب  جاجتحا  هک  بهو -  نبدیز  ثیدح  رد  و  یـسانش »!؟ یم  قافن  راثآ  زا  يزیچ  نم  رد  ایآ  : » دیـسرپ
تخـس  » وا هک  دریذپ  یم  لقع  لاح  نیا  اب  ایآ  سپ  .متـسه » ناقفانم  زا  نم  دـنوادخ  هب  مسق  : » تفگ هفیذـح  هب  هک  تسا  هدـمآ  مه 

!؟ دشاب ناقفانم » رب  نانآ  نیرت 
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تسا رهش  نآ  ِرد  رمع  زا  دعب  نامثع  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب  - 6

 : ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  شیامرف  تسا و  ایح  قدص  رد  رهش  نآ  رد  نیموس  نافع  نب  نامثع  سپـس  دیوگ : یمـصاع 
« .تسا نافع  نب  نامثع  ایح  رد  متّما  نیرتوگتسار  و 

یگتخاس و یثیدـح  زا  یـشخب  هداد  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هک  يزیچ  نیا  نوچ  تسا ، لـطاب  زین  نیا  میوگ :
تـسار زا  يادـج  نامثع  يارب  مرـش  ندرک  تباث  هچرگ  .میداد  حیـضوت  رتشیپ  ار  نآ  ندوب  یگتخاس  لیـصفت  هب  هک  تسا  ینـالوط 

وا یمرش  یب  رب  عطاق  یلیلد  دروآ ، دیدپ  هچ  نآ  شیاهراک و  ایاضق و  زا  کی  ره  نوچ  دشاب ، یم  اه  نکممان  تالاحم و  زا  شندوب 
لتق هب  لکـش  نیرتدب  هب  ار  وا  سپـس  دندرک ، هچ  نآ  دندرک  وا  هب  تبـسن  دندیگنج و  مدرم  هک  نیا  ات  تسا ، مدرم  زا  دـنوادخ و  زا 

...دندناسر

نیا دریذـپ ، یمن  ار  یلادـج  ثحب و  چـیه  تسا و  یخیرات  تایرورـض  زا  مینک ، یم  اپ  رب  وا  ّدـض  رب  هک  اـیاضق  نآ  هک  اـج  نآ  زا  و 
.مینک یمن  هایس  شرکذ  اب  ار  اه  هحفص  میشک و  یمن  ازارد  هب  اه  نآ  رکذ  اب  ار  هاگیاج 

تسا شناد  رهش  ياهرد  زا  ّیبُأ  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب  - 7

نآرق و شناد  هب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  اج  نآ  زا  تسا ، بعک  نب  ّیبُأ  نآ  زا  يرد  و  دـیوگ : یمـصاع  سپس 
يراـق نیرتهب  و  هدـش : تیاور  .تسا و  بعک  نب  ّیبأ  ناـنآ  يراـق  نیرتـهب  و  مالـسلا :  هیلع  تسا  هدومرف  .تسا  هداد  يرترب  شتئارق 

« .دنوادخ باتک  يارب  نانآ 

: میوگ

شناد هب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  ياعّدا  هب  دانتـسا  اب  تسا  شناد  رهـش  ياهرد  زا  بعک  نب  ّیبُأ  هک  اعّدا  نیا 
: دشاب یم  لطاب  هجو  دنچ  زا  تسا و  یتفگش  تیاهن  رد  تسا ، هداد  يرترب  شندناوخ  نآرق و 

تسا نآرق  تئارق  باحصا  نیرتهب  وا  هک  نیا  تسین و  تسا ، رهش  نآ  زا  يرد  وا  هک  نیا  رب  یلیلد  اه  ثیدح  صوصن و  زا  تسخن :
.درادن ار  اضتقا  نیا  زگره  دشاب  مه  حیحص  دنچره 

ص:633

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 733 

http://www.ghaemiyeh.com


« تسا بعک  نب  ّیبُأ  نانآ  يراـق  نیرتهب   » هک هدـش  هداد  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هچ  نآ  هب  وا ، لالدتـسا  مود :
.میداد حیضوت  ار  شندوب  یگتخاس  لیصفت  هب  هک  تسا  ینالوط  ثیدح  نآ  زا  یئزج  هلمج  نیا  نوچ  دشاب ، یم  لطاب 

نامه مینادب ، رترب  نآرق  تئارق  شناد  رد  باحصا  مامت  رب  ار  ّیبأ  هک  درادن  ار  اضتقا  نیا  میریذپب ، مه  ار  ثیدح  تحـص  رگا  موس :
رد ای  صاخ و  یهورگ  هب  تبـسن   » وا هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  هک  يروط  هب  دـهد ، یم  یهاوگ  نآ  رب  موق  ناـگرزب  نانخـس  هک  هنوگ 

« ریدـقلا ضیف   » رد يوانم  ار  بلطم  نیا  تسا ...» هدوب  نایراق  نیرترب  زا  مه  وا  ریغ  نوچ  تسا ، هدوب  يراق  نیرتهب  تاـقوا  زا  یناـمز 
.دینک هاگن  ریغصلا » عماجلا  حرش  یف  هینملا  جارّسلا   » رد ار  يزیزع  نیّدلارون  نخس  و  ریسیتلا »  » رد ار  وا  نخس  زین  هدروآ و 

نیا رد  یمصاع  ياعّدا  دنا و  هتسنادن  رترب  شندناوخ  نآرق و  شناد  رد  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دش  نشور  سپ 
.دش لطاب  زین  هاگیاج 

تسا شناد  رهش  ياهرد  زا  ذاعم »  » هک اعّدا  نیا  ندوب  لطاب  - 8

هراشا

رترب شناد  رد  ار  وا  اهنت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تهج  نآ  زا  تسا  لبج  نبذاعم  نآ  زا  يرد  : » دیوگ یمـصاع  سپس 
« .تسا لبج  نبذاعم  مارح ، لالح و  هب  متّما  نیرتاناد  : » هدومرف نیا  قبط  تسا ؛ هتسناد 

اعّدا نیا  ندوب  لطاب  هوجو 

: تسا لطاب  یتاهج  هب  زین  اعّدا  نیا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ملعلا  هنیدم  دوخ  زا  حیرـص  ّصن  نودـب  تسا  شناد  رهـش  ياهرد  زا  يرد  لبج » نبذاعم   » هکنیا ياعّدا  لّوا :
.تسا يراب  تحاضف  ییوگ  غورد  تشز و  یتراسج  ملس 

لبج نبذاعم  مارح  لالح و  هب  متّما  نیرتاناد  : » دومرف هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  بوسنم  نخـس  نیا  هب  داهـشتسا  مود :
یلـص ادخ  لوسر  هب  نآ  باستنا  نالطب  ندوب و  یگتخاس  هک  تسا  ینالوط  یثیدح  زا  یـشخب  هلمج  نیا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .تسا »

.دوش یم  لطاب  تسا ، هدش  تباث  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

دوش یم  تباث  ینامز  دشاب ، رهش  نآ  ياهرد  زا  يرد  لبج  نبذاعم  هکنیا  موس :
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ره نیا  دـشاب و  دمآرـس  ملع  نیا  رد  نانآ  نایم  رد  هک  نیا  ای  دـشاب ، هتفای  صاصتخا  مارح  لالح و  شناد  هب  باحـصا  زا  وا  اهنت  هک 
هرهب وا  ریغ  سک  چـیه  رگید  دـشاب و  شناد  نیا  هب  اناد  هک  ینعی  دـشاب -  صوصخم  شناد  نیا  هب  اهنت  وا  هک  نیا  تسین و  تباث  ود 

مود بلطم  تسا و  هدشن  مزتلم  نآ  هب  زگره  ّتنـس  لها  زا  سک  چیه  تسا و  راکـشآ  رایـسب  شندوب  لطاب  دـشاب  هتـشادن  نآ  زا  يا 
دهاوخ نینچ  نیا  هباحص  ناسانشرس  ناگرزب و  تشذگرد  زا  سپ   » هک دنا  هدرک  حیرصت  قّقحم  نادنمـشناد  نوچ  تسین ؛ تباث  مه 
هنرگو دـش ؛ دـهاوخ  نینچ  هباحـص  ناسانـشرس  ناگرزب و  ندـش  ضرقنم  زا  سپ  وا  ینعی  : » دـیوگ ریدـقلا » ضیف   » رد يواـنم  دـش »

ناـگرزب ندـش  ضرقنم  زا  سپ  ینعی  : » تسا هدـمآ  ریـسیتلا »  » رد و  ...دنتـسه » وا  زا  رتاـناد  مارح  لـالح و  هـب  یلع  رمع و  رکبوـبا و 
« .دش دهاوخ  نانآ  نیرتاناد  هباحص  ناگرزب  ندش  ضرقنم  زا  سپ   » ینعی دیوگ : يزیزع  و  دش » دهاوخ  نانآ  نیرتاناد  هباحص 

مارح لالح و  هب  ذاعم  ینادان  دهاوش  زا 

هدمآ مارح  لالح و  هب  ذاعم  ینادان  رب  ییاهدهاش  ّتنـس  لها  مهم  رداصم  رد  دـمآ ، اج  نیا  رد  هک  هچ  نآ  زا  رظن  فرـص  اب  مراهچ :
: دیوگ هک  تسوا  لاح  حرش  رد  دعس  نبا  تیاور  هلمج  زا  ...دنک  یم  لطاب  هیاپ  زا  ار  یمصاع  ياعّدا  اه  نآ  هک  تسا 

: تفگ هک  قیقش  زا  شمعا ، زا  نابیش ، زا  یسوم ، نب  هّللادیبع  داد  ربخ  ار  ام  »

نیشناج رکبوبا  تشذگرد و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  درک ، نمی  رب  مکاح  ار  ذاعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
زین هدـنب و  يدادـعت  شهارمه  دـمآ و  هّکم  هب  ذاعم  .دوب  هتفر  جـح  هب  رمع  لاس  نآ  رد  دوب و  بصنم  نآ  رب  نانچمه  ذاعم  دـش و  وا 

زا تفگ : .دنتسه  نم  ِنآ  زا  تفگ : تسیک ؟ ِنآ  زا  نانیشن  مه  نیا  نامحّرلادبعوبا  يا  تفگ : وا  هب  رمع  .دوب  هناگادج  زینک  يدادعت 
وکین تیارب  ار  نانآ  رگا  .تسرفب  رکبوبا  دزن  ار  نانآ  نک و  تعاطا  ارم  تفگ : .دـنا  هدـش  هیدـه  نم  هب  تفگ : تساُرت ؟ نانیا  اـجک 

رکبوبا دزن  ار  ناـنآ  هدـش  ادـها  نم  هب  هک  يزیچ  درک ، مهاوخن  تعاـطا  ار  وت  رما  نیا  رد  تفگ : .دوب  دـنهاوخ  وت  يارب  سپ  تسناد 
!؟ متسرفب

مدـید باوخ  رد  بشید  مبای ، یمن  وت  عیطم  زج  ار  دوخ  باطخ ، رـسپ  يا  تفگ : درک و  حبـص  سپـس  يرپس و  ار  بش  کی  تفگ :
شتآ يوس  هب  دنناشک و  یم  ارم  ییوگ 
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: تفگ رکبوبا  يرتراوازـس و  نانآ  هب  وت  تفگ : رمع  .ناـسرب  رکبوبا  دزن  ار  ناـنآ  نم و  سپ  يا ! هتفرگ  ارم  رمک  وت  موش و  یم  هدرب 
دـش مامت  یتقو  .دندناوخ  زامن  هداتـسیا  فص  هب  شرـس  تشپ  سپ  .تفر  شا  هداوناخ  دزن  نانآ  اب  تعرـس  هب  .دنتـسه  وت  يارب  نانآ 

: تفگ .یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يارب  دنتفگ : دیناوخ ؟ یم  زامن  یسک  هچ  يارب  تفگ :

، نامعن نب  یسیع  زا  رمع ، نبدّمحم  داد  ربخ  ار  ام  : » تسا هدمآ  باتک  نآ  رد  نینچ  مه  (1)و  .دیتسه » وا  ِنآ  زا  امش  دیورب ، دیباتشب 
سپ .دوب  تسد  یگداـشگ  قلُخ و  امیـس و  رد  مدرم  نیرتوـکین  زا  لـبج  نبذاـعم  تفگ : هک  هّللادـبع  نبرباـج  زا  هعاـفر ، نبذاـعم  زا 

.دش ناهنپ  نانآ  زا  شا  هناخ  رد  يزور  دنچ  هکنیا  ات  دندرک  مازلا  ار  وا  ناراکبلط  دروآ ، الاب  يرایسب  ياهضرق 

.دندش دوخ  ياه  بلط  راتساوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ناراکبلط 

هارمه شناراکبلط  هک  یلاحرد  دندروآ  ار  وا  .دناوخارف  ار  وا  داتسرف و  ذاعم  دزن  ار  یصخش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.ریگب وا  زا  ار  ام  قح  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : .دندوب  ناشیا 

.دنک قّدصت  وا  رب  هک  ار  یسک  دنک  یم  تمحر  دنوادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.ریگب وا  زا  ار  ام  ّقح  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ : دندومن و  يراددوخ  یهورگ  دندرک و  قّدصت  وا  رب  یهورگ  تفگ :

.نک ربص  ناشیارب  ذاعم  يا  دومرف : ادخ  لوسر 

دندرک میسقت  دوخ  نایم  ار  نآ  .داد  شناراکبلط  هب  درک و  علخ  شلام  زا  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  تفگ :
.دیسر شبلط  متفه  جنپ  مادک  ره  هب  و 

.شورفب ام  هب  ار  وا  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ :

.تسین امش  يارب  وا  يوس  هب  یهار  دینک  اهر  ار  وا  دومرف : نانآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؛ يدرک یم  ییاـضاقت  ادـخ  لوسر  زا  دوب  بوخ  نامحّرلادـبعوبا  يا  تفگ : وا  هب  يا  هدـنیوگ  .تفر  هملـس  ینب  يوس  هب  ذاـعم  سپ 
: تفگ .يا  هدش  زیچ  یب  زورما  هکارچ 

.منک اضاقت  وا  زا  متساوخ  یمن 

ص:636

.585 تاقبطلا 3 /  ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 736 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_636_1
http://www.ghaemiyeh.com


دنادرگ و وکین  ار  وت  لاح  دنوادخ  هک  دیما  دومرف : داتسرف و  نمی  هب  تساوخ و  ار  وا  ادخ  لوسر  سپس  .دنام  زور  کی  سپ  تفگ :
.دزادرپب ار  وت  یهدب 

هب رمع  هک  یلاس  اب  درک  دروخرب  سپ  .تشذگرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ات  دوب  اج  نآ  تفر و  نمی  هب  ذاعم  هاگنآ 
مه هب  دندرک و  هقناعم  دندش و  ور  هبور  رگیدکی  اب  ینم  رد  هیورت  زور  دوب  هدرامگ  جح  يارب  ار  وا  رکبوبا  هک  یلاح  رد  تفر  جـح 
يا تـفگ : دـید ، ذاـعم  دزن  یناـمالغ  رمع  .دنتــسشن  وـگو  تـفگ  هـب  نـیمز  رب  سپــس  ادــخ ، لوـسر  هراـبرد ي  دــنتفگ ؛ تیلــست 

هب ار  نانآ  تفگ : تروص ؟ مادک  زا  تفگ : رمع  .مدروآ  تسد  هب  ار  نانآ  تروص  نیا  اب  تفگ : دنتـسه ؟ هک  نانیا  نامحّرلادـبعوبا 
.نک دای  رکبوبا  دزن  ار  نانآ  تفگ : رمع  .مدرک  مارکا  نانآ  هب  دندرک و  هیده  نم 

؟ تسا رکبوبا  دزن  ار  نانیا  مندرک  دای  هب  يزاین  هچ  تفگ : ذاعم 

يریگولج شتآ  رد  شنداتفا  زا  هتفرگ و  ار  وا  رمک  شرـس  تشپ  زا  رمع  تسا و  مّنهج  هبل ي  رب  هک  دید  باوخ  رد  .دـیباوخ  ذاعم  و 
: تفگ دیسرت و  تخس  ذاعم  .دنک  یم 

شیاه یهدب  هیقب  تشاد و  اور  شیارب  ار  اهنآ  رکبوبا  .درک  رکبوبا  مان  هب  ار  نانآ  تفر و  ذاعم  .داد  منامرف  رمع  هک  تسا  نامه  نیا 
« .دـنادرگ وکین  ار  وت  لاـح  دـنوادخ  هک  دـیما  دومرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  مدینـش  تفگ : .تخادرپ  ار 

تورث يروآدرگ  رد  تسا و  هدوب  ناداـن  مارح  لـالح و  هب  تبـسن  ذاـعم  هکنیا  رب  تسا  حـضاو  یتلـالد  ار  ناتـساد  نیا  و  میوگ : (1)
لالح و هب  تبـسن  تّما  باحـصا و  نیرتاناد  دوش : هتفریذپ  شا  هراب  رد  هک  تسین  ینالقع  هنوگ  نیدـب  تسا و  هتـشادن  يراکزیهرپ 

.تسا هدوب  مارح 

ذاعم زا  عافد  رد  یگتخاس  یثیدح 

نیا زا  عافد  ذاعم و  تیامح  رد  موق  ناگتـشذگ  طّـسوت  یثیدـح  نتخاـس  ددـنخ ، یم  نآ  رب  هدرم  دـنزرف  نز  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا 
...هدش رکذ  شا  هراب  رد  هک  تسا  يدوبمک 

نیا زا  نآ  نتم  هک  هدمآ  ذاعم  لاح  حرش  رد  هباصإلا »  » باتک رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  و 
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: تفگ هک  تسا  هدروآ  رخص  نبدیبع  زا  دوخ  دنس  اب  حوتفلا »  » رد فیس  تسا « : رارق 

، متسناد يراکهدب  رد  ار  وت  يراتفرگ  نم  دومرف : داتسرف : -  نمی  هب  ار  وا  هک  یماگنه  ذاعم -  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.ریذپب دش  هیده  وت  هب  يزیچ  رگا  سپ  مدرک ، اراوگ  تیارب  ار  هیده  و 

(1) .درک » تعجارم  دوب  هدش  هیده  وا  هب  هک  سأر  یس  اب  تشگزاب ، هک  یماگنه  سپ 

شندوب یگتخاس  رب  ییاه  لیلد 

: هجو دنچ  زا  تسا  یگتخاس  یثیدح  نیا  میوگ :

مهّتم ندوب  قیدنز  هب  هکلب  .تسا  فیعض  رایسب  وا  هک  تسا  حوتفلا »  » باتک هدنسیون ي  یفوک » رمع  نب  فیـس   » زا ثیدح  نیا  لّوا :
...تسا

دوواد وبا  .تسین و  وا  رد  يریخ  درک : تیاور  ییحی  زا  لقن  هب  نیطم  .تسا و  فیعـض  تفگ : ییحی  زا  لقن  هب  ساّبع  : » دیوگ یبهذ 
: تفگ يدع  نبا  .دش و  مهّتم  ندوب  قیدنز  هب  تفگ : نابح  نبا  تسا و  هدش  كرت  تفگ : متاحوبا  .تسین  يزیچ  تفگ :

.تسا رکنم  وا  ثیداحا  همه ي 

باتک زا  وا  لاح  حرش  رد  ار  نآ  ریغ  اه و  هتفگ  نیا  رجح  نبا  (2)و  .دش » مهّتم  ندوب  قیدنز  هب  تخاس و  یم  ثیدح  فیس  : » تفگ
یمن ار  وا  لاح  ام  تسا و  هدومن  تلفغ  فیس  تیاور  دنس  رکذ  زا  هباصإلا »  » رد رجح  نبا  مود : .تسا (3) هدروآ  بیذهّتلا » بیذهت  »

و دراد ، صن  نآ  رب  یبهذ  هک  هنوگ  نامه  دنتـسه ، اه  هتخانـشان  زا  دـنک  یم  تیاور  نانآ  زا  فیـس  هک  یناسک  بلغا  نکیلو  میناد ،
ییاهربخ رکذ  زا  سپ  تسا  هدمآ  يراصنأ  ناذول  نبرخص  نبدیبع  لاح  حرـش  رد  هباصإلا »  » رد هچ  نآ  دنک  یم  دییأت  ار  بلطم  نیا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  دانسا : نیا  هب  و  : » تسا هدرک  لقن  رخص  نبدیبع  زا  شردپ ، زا  لهس ، نب  فسوی  نب  لهس  زا  فیـس  هک 
رد ار  وت  يراتفرگ  نم  تشون ، ذاعم  هب  ملس  هلآ و 
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وت هب  يا  هیده  رگا  سپ  مدرک ، اراوگ  تیارب  ار  هیدـه  يدـش و  نویدـم  هکنیا  ات  تفر  تسد  زا  تتورث  هکنیا  متـسناد و  يراکهدـب 
نب فسوی   » و فسوی » نب  لهـس   » هدرک و طـقاس  ار  شدنـس  رجح  نبا  هک  تسا  فیـس  ثیدـح  ناـمه  نیا  (1)و  .ریذپب » دـش ، هداد 
نتم نیا  سپ  تسا ، هداد  يوتف  ثیدـح  نیا  ندوب  فیعـض  هب  يربط  رفعجوبا  ور  نیمه  زا  دـیاش  دنـشاب و  یم  لوهجم  ود  ره  لهس »

نم دومرف : داتـسرف ، نمی  هب  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  لبج : نبذاعم  زا  : » تسا هدمآ  لامعلازنک »  » رد
ره سپ  مدرک ، اراوگ  تیارب  ار  هیده  تفر و  تسد  زا  تتورث  زا  هچ  نآ  يدش و  لّمحتم  شلوسر  ادخ و  هار  رد  ار  هچ  نآ  متـسناد 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرایسب  ياه  ثیدح  رد  موس : (2) .درمش » فیعض  ار  نآ  ریرج ، نبا  .تسا  وت  ِنآ  زا  دش ، هیده  وت  هب  يزیچ 
مه راتفگ و  هب  مه  داد و  رارق  ینیشتآ » نینهآ  ياه  قوط   » ار اه  نآ  دومرف و  میرحت  ار  نارازگراک  هب  هیده  هک  هدیسر  ملس  هلآ و  و 

فیک  » باب و  هّلعل » هیدـهلا  لبقی  مل  نم   » باب رد  شحیحـص  رد  يراخب  ار  اـه  ثیدـح  نآ  .درک  یهن  اـه  نآ  نتفریذـپ  زا  رادرک  هب 
ملـسم تسا و  هدرک  لقن  هلاّمع » مامإلا  هبـساحم   » باب و  لاّمعلا » ایاده   » باب و  هل » يدـهیل  لماعلا  لایتحإ   » باب و  یبّنلا » نیمی  تناک 

.تسا هدروآ  نینچ  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نبدمحا  نینچمه  .تسا  هدروآ  لامعلا » ایاده  میرحت   » باب رد 

دیمحوبا زا  هورع ، زا  يرهز  زا  نایفـس  درک  ثیدح  ار  ام  : » دیوگ هک  تسا  دمحا  لقن  دنا  هدرک  قاّفتا  نآ  رب  هک  ییاه  ثیدـح  زا  و 
: تفگ هک  يدعاس 

وا .تفرگ  راک  هب  هقدص  تفایرد  يارب  دش  یم  هدناوخ  هیبتللا » نبا   » هک ار  دزأ » هلیبق ي  زا   » يدرم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دش هیده  نم  هب  مه  نیا  تسامش و  يارب  نیا  تفگ : دمآ  هک 

میتسرف و یم  ار  وا  هک  تسا  هدیـسر  اجک  هب  رازگراک  راک  دومرف : تفر و  الاب  ربنم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ 
دنک یمن  هاگن  دنیشن و  یمن  شردپ  ردام و  هناخ ي  رد  ارچ  تسا ! هدش  هیده  نم  هب  نیا  تسامش و  يارب  نیا  دیوگ : یم  دیآ و  یم 

!؟ هن ای  دوش  یم  هیده  وا  هب  ایآ 
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شندرگ رب  تمایق  زور  رد  ار  قح  نآ  هک  نیا  زج  دنک  یمن  نینچ  امش  زا  یـسک  تسوا  تسد  رد  دّمحم  ناج  هک  یـسک  هب  دنگوس 
سپـس .میدید  ار  وا  لغب  ریز  يدیفـس  هک  يروط  هب  درب و  الاب  ار  شتـسد  سپـس  .دشاب  يدنفـسوگ  ای  واگ  رتش ، هاوخ  دید ؛ دـهاوخ 
تباث نبدـیز  زا  دـید و  ممـشچ  دینـش و  مشوگ  تفگ : دـیمحوبا  دوزفا : هورع  نب  ماـشه  راـب  هس  مدرک  غـالبا  اـیآ  اـهالا  راـب  دومرف :

، دیعس نب  ییحی  زا  شاّیع ، نب  لیعامسا  زا  یسیع ، نب  قاحـسإ  درک  ثیدح  ار  ام  : » تسا هدمآ  دنـسم »  » رد نینچ  مه  (1)و  .دیسرپب »
: تفگ هک  يدعاس  دیمحوبا  زا  ریبز ، نبهورع  زا 

رگا مراهچ : (2) .تسا » لولغ )  ) ناشندرگ رب  ینهآ  ياهقوط  نارازگراک  ياه  هیده  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یم رذع  باطخ  نبرمع  ربارب  رد  نآ  ببس  هب  ذاعم  دوب ، هدرک  اراوگ  لبج  نبذاعم  يارب  ار  هیده  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

لالح و رگا  سپ  .دـیامن  اراوگ  لالح و  شیارب  ار  نانآ  ات  دتـسرفب  رکبوبا  دزن  ار  نامالغ  هک  داد  روتـسد  وا  هب  هک  یماگنه  تشاد ،
هن تشادن ، یهاگیاج  رکبوبا  ندرکن  ای  ندرک  اراوگ  دوب ، یم  حیحـص  هراب  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندرک  اراوگ 
اه نآ  تسا ، هدش  هیده  نم  هب  هک  تسا  يزیچ  منک ، تعاطا  وت  زا  متـساوخ  یمن  رما  نیا  رد  : » دیوگب نینچ  وا  هب  خـساپ  رد  هک  نیا 

!!« متسرفب رکبوبا  يارب  ار 

دنبرمک رمع  تسا و  شتآ  هبل ي  رب  ییوگ  : » دید یمن  باوخ  رد  ذاعم  دوب ، یم  یـساسا  هیاپ و  ار  یگتخاس  ثیدـح  نیا  رگا  مجنپ :
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزیچ  کّلمت  نوچ  ...دنک » یم  يریگولج  شتآ  رد  وا  نداتفا  زا  هتفرگ و  شرس  تشپ  زا  اروا 

ندروآ نآ و  زا  شندیـسرت  باوخ و  رد  هنحـص  نآ  ندـید  سپ  .ددرگ  یمن  شتآ  رد  دورو  بجوم  زگره  هدومرف ، اراوگ  لالح و 
هک گرزب  یهاـنگ  باـکترا  حوـضو  رب  دراد  تلـالد  دوـب  هداد  روتـسد  وا  هب  باـطخ  نبرمع  هک  هنوـگ  ناـمه  رکبوـبا -  دزن  ناـنآ 

ساسا یب  لطاب و  یگتخاس ، فیس  ثیدح  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  زین  نیا  .دوب و  شتآ  هب  ندشدراو  بجوتسم 
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.تسا

يذمرت هک  تسا  يزیچ  دهد  یم  نایاپ  ماقم  نیا  رد  شکمـشک  هب  دـنک و  یم  هاتوک  ار  اه  نابز  دـیکأت و  ام  ياه  هتفگ  رب  هچ  نآ  و 
یهن ناشیا  هزاجا ي  یب  لاوما ، زا  يزیچ  تفاـیرد  زا  ار  ذاـعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  دوخ  حیحـص  رد 

: تسا هدمآ  ناریما  هب  ياه  هیده  هرابرد ي  هچ  نآ  باب  : » تسا نینچ  ثیدح  نآ  نتم  هک  دومن ؛ عطاق 

هک لبج  نبذاعم  زا  مزاـحوبأ ، نب  سیق  زا  لـیبش ، نبهریغم  زا  يدوأ ، دـیزی  نبدوواد  زا  هماـساوبا ، زا  بیرکوبا ، ار  اـم  درک  ثیدـح 
ایآ دومرف : متشگزاب و  سپ  داتسرف ، ملابند  هب  مدرک  تکرح  یتقو  داتسرف  نمی  هب  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :

سک ره  تسا و  ندرگ  رب  ینهآ  ياـه  قوط  نآ  نکن ، تفاـیرد  زگره  نم  هزاـجا ي  یب  يزیچ  مداتـسرف ؟ تلاـبند  هب  ارچ  یناد  یم 
.ورب تراک  لابند  سپ  مدناوخ ، ار  وت  نیا  يارب  .دیآ و  یم  تسا  هدرک  یفخم  هچ  نآ  اب  تمایق  زور  دنک ، یفخم  يزیچ 

نیا (1) .رمع » نبا  دیمحوبأ و  داّدش و  نبروتـسم  هدیرب و  و  هریمع ، نب  يدـع  زا  تسا  هدـمآ  باب  نامه  رد  ثیدـح  نیمه  و  تفگ :
دیآ یم  رامش  هب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  هزجعم  زا  هک  تسا  دیدش  ندناسرت  رادشه و  اب  هارمه  عطاق  یهن  ثیدح 

ار وا  سپ  .دوش  یم  هچ  بکترم  شتکرح  نیا  رد  ذاعم  هک  دـنک  یم  نایامن  ار  وا  شناد  هک  ارچ  تسا ، ناشیا  تّوبن  ياه  هناشن  زا  و 
وا دوبن و  دنمدوس  ذاعم  يارب  اه  نیا  مامت  یلو  .دومرف  يروآدای  وا  هب  ار  لاوما  نآ  زا  يرادـقم  ره  تفایرد  تمرح  درک و  عنم  رتشیپ 

.تشادن زاب  لاوما  نآ  رد  فّرصت  زا  ار 

دنوادخ لاوما  رد  ذاعم  تراجت 

وا  » تشاد رایتخا  رد  هک  دوب  دنوادخ  هب  ّقلعتم  لاوما  رد  شیرگادوس  دش ، بکترم  ماکحا  هب  تبـسن  ینادان  اب  ذاعم  هک  ییاهراک  زا 
درک يروآدای  وا  هب  رمع  هکنیا  ات  هّللا » لام  یف  رّجتا  نم  لّوأ  ناک  و   » .درک تراجت  دنوادخ  لاوما  رد  هک  دوب  یسک  نیتسخن 
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: تسا ربلادبع  نبا  هتفگ ي  زا  وا  لاح  حرش  رد  هدیسر ، ربخ  ِنتم  نیا  و  دید ، شباوخ  رد  هچ  نآ  دید  ات  .تفریذپن  اّما 

زا يرهز ، زا  رّمعم ، زا  قاّزرلادـبع ، زا  نیعم ، نب  ییحی  زا  یلع ، نبدـمحا  زا  رّـسفملا ، نبا  زا  مساـق ، نب  فـلخ  درک  ثیدـح  ار  اـم  » 
هدنـشخب ي شموق ، ناناوج  زا  رترب  ابیز و  یناوج  لبج  نبذاعم  تفگ : هک  شردـپ  زا  هدـئام ، نب  بعک  نب  هّللدـبع  نب  نامحّرلادـبع 

دمآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  سپ  داد  تسد  زا  ْنیَد  رثا  رد  ار  شتورث  ات  تفرگ  یم  ضرق  هتـسویپ  دوب  كاسما  نودب 
یـسک رطاخ  هب  دوب  رارق  رگا  دندرک و  يراددوخ  نتفریذپ  زا  نانآ  دـنرذگرد و  وا  زا  هک  دـهاوخب  شناراکبلط  زا  هک  درک  اضاقت  و 

يا هنوگ  هب  تخورف  شیاه  یهدب  يارب  ار  وا  ییاراد  مامت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  .دوب  ادخ  لوسر  دنتشذگ ، یم  رد 
.داتـسرف نمی  رد  يا  هفیاط  يوس  هب  نتفرگ  ناماس  ورـس  يارب  ار  وا  ربمایپ  دمآ ، شیپ  هّکم  حتف  لاس  هکنیا  ات  دنام ، زیچ  یب  ذاعم  هک 

یلص ربمایپ  ات  دنام  اج  نآ  تسوا -  هدرک ، تراجت  دنوادخ  لاوما  رد  هک  یسک  نیتسخن  و  دش -  نکاس  نمی  رد  ریما  ناونع  هب  ذاعم 
یم ار  وا  یگدـنز  هچ  نآ  تسرفب و  درم  نیا  دزن  تفگ : رکبوـبا  هب  رمع  دـمآ ، هـک  یماـگنه  .تـفر  اـیند  زا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا 

ات داتسرف  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : رکبوبا  .ریگب  وا  زا  ار  هیقب  راذگب و  شیارب  دناخرچ 
تعاطا ار  وا  رکبوبا  نوچ  تفر ، وا  دزن  باتـش  اب  رمع  .دهدب  نم  هب  شدوخ  رگم  مریگ  یمن  وا  زا  يزیچ  نم  دـهد و  شناماس  رس و 

میاه یگتسکش  ات  داتـسرف  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : ذاعم  تفگ : ذاعم  يارب  ار  نایرج  درکن ،
یم لمع  يداد  مناـمرف  هچ  نآ  نم  مدرک و  ار  وت  تعاـطا  تفگ : دـید و  ار  رمع  ذاـعم  سپـس  .منک  یمن  نینچ  نم  دـنک و  هراـچ  ار 

.منک

رکبوبا دزن  ذاعم  سپ  .يدرک  صالخ  ارم  وت  رمع  يا  مدیـسرت و  ندش  قرغ  زا  هک  متـسه  یبآ  هرانک ي  رد  هک  مدید  باوخ  رد  نم 
وت هب  مریگ و  یمن  وت  زا  يزیچ  تفگ : رکبوبا  .دـنکن  ناـهنپ  وا  زا  ار  يزیچ  هک  دروـخ  دـنگوس  درک و  وگزاـب  شیارب  ار  نآ  دـمآ و 

.مدیشخب

تکرح ماش  يوس  هب  ذاعم  تقو  نآ  .تشگ  وکین  لالح و  هک  تسا  ینامز  نیا  و  تفگ :
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(1) .درک »

تسا شناد  رهش  ياهرد  زا  دیز  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب   - 9

هب تابجاو  شناد  هب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز  تسا ؛ تباث  نبدـیز  نآ ، زا  يرد  : » تسا هتفگ  نینچمه  یمـصاع 
« .تسا تباث  نبدیز  تابجاو  هب  متّما  نیرتاناد  تسوا : شیامرف  داد ، يرترب  نارگید  زا  يادج  هژیو و  روط 

: تسا لطاب  هجو  دنچ  زا  زین  نخس  نیا 

رهـش نیا  ياهرد  زا  یکی  دیز  دهد  ناشن  هک  هدشن  تباث  يزیچ  تسا  شناد  رهـش  هک  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  لّوا :
.تسا

یثیدح زا  يا  هلمج  نوچ  تسا ، حـضاو  شندوب  لطاب  تسا » تباث  نبدـیز  تابجاو  هب  متّما  نیرتاناد   » هلمج ي هب  وا  لالدتـسا  مود :
.میدرک نایب  ار  شندوب  یگتخاس  لیصفت  هب  هک  تسا  ینالوط 

رد باحـصا  همه ي  زا  وا  هکنیا  ای  هتفای  صاصتخا  تباث  نبدـیز  هب  تابجاو  شناد  هک  تسا  نیا  یگتخاس  هلمج  نیا  ياضتقا  موس :
حـضاو شندوب  لـطاب  زین  دـشاب  هتـشادن  نآ  زا  يا  هرهب  يرگید  هک  وا  يارب  شناد  نیا  ندوـب  یـصاصتخا  اـّما  دراد ؛ يرترب  رما  نیا 

تسا نینچ  نآ  ینعم  هک  دنا  هدرک  حیرصت  ّتنس  لها  نارگشهوژپ  هکلب  تسین ، شتابثا  يارب  یهار  دراد ، يرترب  وا  هکنیا  اّما  تسا ،
يداهلادبع نبا  زا  يوانم  لقن  زا  نخـس  نیا  ندوب  لطاب  نینچ  مه  دوب ، تابجاو  هب  نیرتاناد  هباحـص  ناگرزب  نتفر  نیب  زا  اب  دیز  هک 

ماجنا رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  نارود  رد  دیز  دیوگ : هک  دوش  یم  نشور 
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يوانم ...دشاب  هتفگ  ینخـس  دروم  نیا  رد  رکبوبا  نارود  وا و  نارود  رد  هک  مناد  یمن  و  تشادن ، یترهـش  نارگید  زا  شیب  تابجاو 
نیب زا  اب  وا  ینعی  تسا ، يراصنا  لبج  نبذاعم  تسا  لالح  مارح و  هچ  نآ  نتخانش  هب  ینعی  مارح ، لالح و  هب  نانآ  نیرتاناد  : » دیوگ

مه تباث  نبدیز  زا  دنتـسه و  رتاناد  مارح  لالح و  هب  وا  زا  یلع  رمع و  رکبوبا و  ّالاو  .دش  دـهاوخ  نینچ  نیا  باحـصا  ناگرزب  نتفر 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  نارود  رد  دـیز  تفگ : هک  تسا  هدروآ  نینچ  يداهلادـبع  نبا  .دنـشاب  یم  رتاناد  تاـبجاو  هب 
هراب رد  رکبوبا  نارود  رد  هن  شیوخ و  نارود  رد  دروم  نیا  رد  هک  مناد  یمن  تشادن و  یترهش  تابجاو  نتسناد  هب  نارگید  زا  شیب 

هنرگو دش  دهاوخ  نینچ  هباحـص  ناگرزب  نتفر  نیب  زا  اب  وا  ینعی  : » تسا هدـمآ  ریـسیتلا »  » باتک رد  (1)و  .دنشاب » هتفگ  ینخـس  شا 
« .دندوب وا  زا  رتاناد  تابجاو  هب  رمع  رکبوبا و  یلع و 

.دش راکشآ  ...داد » يرترب  ار  وا  ربمایپ  هک  ور  نآ  زا  : » شا هتفگ  یمصاع و  ياعّدا  ندوب  لطاب  بیترت  نیدب 

تسا شناد  رهش  ياهرد  زا  هدیبعوبا  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب   - 10

هراشا

ار وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز  تسا ؛ مالـسا  رد  يرادتناما  رد  حاّرج  نب  هدیبعوبا  نآ  زا  يرد  : » دیوگ یمـصاع  سپس 
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسین  نکمم  شناد  اب  زج  يراد  تناما  دینادرگ و  صوصخم  مالـسا  رد  يراد  تناما  هب 

« .تسا حارج  نبهدیبعوبا  تّما  نیا  نیما  تسا و  ینیما  ار  یتّما  ره 

.میهد یم  حیضوت  ار  نآ  تهج  دنچ  زا  هک  تسا  لطاب  زین  نخس  نیا 

اعّدا نیا  نالطب  ياه  هجو 

شناد رهش  ِدوخ  زا  حیرـص  حیحـص و  ّصن  اب  زج  داد  رارق  شناد  رهـش  نآ  يارب  يرد  ار  یـسک  تسین  زیاج  میتفگ  اهراب  لّوا : هجو 
 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  تسا  یغورد  تبسن  ...تسا » ینیما  ار  یتّما  ره  : » هک هدروآ  شترضح  لوق  زا  هچ  نآ  مود : هجو 
.تسا یلصا  یب  هدش ي  عضو  یگتخاس و  نخس  ملس و  و 

هک تسا  ینـالوط  یثیدـح  نیا  هک  دـش  هتفگ  رتـشیپ  دـنا و  هدروآ  زین  ...متّما » هب  متّما  نیرت  مـیحر   » ثیدـح نمـض  ار  هـتفگ  نـیا  و 
هب نینچ  مه  .دشاب و  یم  یگتخاس  شمامت 
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تسس هتفرگ و  رارق  شهوکن  دروم  دنس  رظن  زا  حیحص  ود  ره  رد  شیاه  لقن  مامت  نکیلو  دنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  مه  لقتـسم  روط 
ياهدانسا دشابن ، حیحـص  باتک  ود  نآ  ياه  لقن  اب  ثیدح  نیا  رگا  تسا و  نعط  دروم  انثتـسا  نودب  شیاه  لقن  مومع  دشاب و  یم 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  شرگید 

: مییوگ یم  نخس  لیصفت  هب  اه  نآ  هرابرد ي  میروآ و  یم  ملسم  رد  سپس  يراخب و  رد  ار  نآ  ياه  قیرط  کنیا 

يراخب حیحص  زا  ثیدح  ياه  لقن 

زا دـلاخ ، زا  یلعألادـبع ، زا  یلع ، نبورمع  درک : ثیدـح  ار  اـم  حاّرج ؛ نبهدـیبعوبا  بقاـنم  : » دـیوگ بقاـنملا »  » باـتک رد  يراـخب 
: تفگ هک  کلام  نب  سنأ  زا  هبالقوبأ ،

.تسا حاّرج  نبهدیبعوبا  ام ، تّما  نیما  تسا و  ینیما  ار  یتّما  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لها هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ : هک  هفیذح  زا  هلص ، زا  قاحساوبا ، زا  هبعش ، زا  میهاربا ، نب  ملـسم  ار  ام  درک  ثیدح 
« .داتسرف ار  هدیبعوبا  دنارذگ و  رظن  زا  ار  شباحصا  سپ  تسا ، نیما  قح  هب  هک  متسرف  یم  امش  رب  ینیما  ًامتح  دومرف : نارجن 

زا لیئارـسا ، زا  مدآ  نـب  ییحی  زا  نیـسح ، نـب  ساـّبع  درک  ثیدـح  ارم  نارجن ، لـها  ناتـساد  باـب  : » تـسا يزاـغملا »  » باـتک رد  و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  نارجن  ناکلام  دیـس ، بقاع و  تفگ : هک  هفیذـح  زا  رفز ، نبهلـص  زا  قاحـساوبا ،

ار وا  ام  دشاب و  ربمایپ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  نکن ، نینچ  تفگ : شتـسود  هب  ود  نآ  زا  یکی  دننک ، نعل  ار  وا  دنتـساوخ  یم  دـندمآ و 
.ام زا  دعب  نامنادنزرف  هن  میوش و  یمن  راگتسر  زگره  مینک  نیرفن  نعل و 

يدرم دومرف : .تسرفم  ام  هارمه  نیما  يدرم  زج  تسرفب و  اـم  هارمه  نیما  يدرم  میهد  یم  امـش  هب  دـیتساوخ  اـم  زا  هچ  ره  دـنتفگ :
وا یتقو  سپ  حارج ! نبهدیبعوبا  يا  زیخ  اپ  هب  دومرف : دنارذگ و  رظن  زا  ار  ادخ  لوسر  باحصا  سپ  .متسرف  یم  امش  رب  نیما  ًاتقیقح 

.تسا تّما  نیا  نیما  نیا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  داتسیا 

زا قاحساوبا ، زا  هبعش ، زا  رفعج ، نبدّمحم  زا  راشب ، نبدّمحم  درک  ثیدح  ارم 
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.تسرفب نیما  يدرم  ام  يارب  دنتفگ : دندمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  نارجن  مدرم  تفگ : هک  هفیذح  زا  رفز  نبهلص 
.داتسرف ار  هدیبعوبا  دنارذگ و  رظن  زا  ار  مدرم  سپ  متسرف ، یم  ناتیارب  نیما  ًاتقیقح  يدرم  دومرف :

یتّما ره  يارب  دومرف : هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سنأ  زا  هبالقوبا ، زا  دلاخ  زا  هبعـش ، زا  دیلولاوبا ، ار  ام  درک  ثیدـح 
« .تسا حارج  نبهدیبعوبا  تّما  نیا  نیما  و  تسا ، ینیما 

ربمایپ تفگ : هک  هفیذـح  زا  هلـص ، زا  قاحـساوبا ، زا  هبعـش ، زا  برح ، نب  نامیلـس  ار  ام  درک  ثیدـح  «: » داحآلا رابخأ   » باـتک رد  و 
دنارذگ و رظن  زا  ار  دوخ  نارای  سپ  متسرف ، یم  امش  يوس  هب  نیما  ًاتقیقح  يدرم  دومرف : نارجن  مدرم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.داتسرف ار  هدیبعوبا 

ره يارب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  سنأ  زا  هبالقوبا ، زا  دلاخ ، زا  هبعـش ، زا  برح ، نب  نامیلـس  درک  ثیدح  ار  ام 
(1) .تسا » هدیبعوبا  تّما  نیا  نیما  تسا و  ینیما  یتّما ،

ملسم حیحص  رد  ثیدح  ياه  لقن 

لیعامسا زا  برح ، نبریهز  ارم  درک  ثیدح  زین  دلاخ و  زا  هیلع ، نب  لیعامسا  زا  هبیشوبا ، نبرکبوبا  درک  ثیدح  ار  ام  : » دیوگ ملسم 
: تفگ هک  هبالقوبا  زا  دلاخ ، زا  هیلع ، نب 

.تسا حارج  نبهدیبعوبأ  ام  تّما  نیما  و  تسا ، ینیما  ار  یتّما  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : سنأ 

دندمآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  نمی  مدرم  سنأ : زا  تباث  زا  داّمح ، زا  ناّفع ، زا  دقانلاورمع  درک  ثیدح  ارم 
.تسا تّما  نیا  نیما  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  هدیبعوبا  تسد  .دزومایب  ام  هب  ار  مالسا  ّتنس و  هک  تسرفب  ام  هارمه  يدرم  دنتفگ : و 

نبهلـص زا  قاحـساوبا ، زا  تفگ  هک  رفعج  نبدّمحم  زا  تسا -  ینثم  نبا  زا  ظفل  راشب و  نبا  ینثم و  نبدّمحم  دـندرک  ثیدـح  ار  ام 
، ادخ لوسر  يا  دنتفگ : دندمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  نارجن  مدرم  تفگ : هک  مدینـش  هفیذـح  زا  رفز ،

ام يارب  نیما  يدرم 
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.داتسرف ار  حارج  نبهدیبعوبا  .دنارذگ  شرظن  زا  ار  مدرم  سپ  .متسرف  یم  امش  يارب  نیما  ًاتقیقح  يدرم  دومرف : .تسرفب 

(1) .ار » نآ  دننام  دانسا  نیا  اب  قاحساوبا  زا  نایفس  زا  يرفح ، دووادوبا  زا  میهاربا ، نب  قاحسا  درک  ثیدح  ار  ام 

اه لقن  نیا  یتسس  ياه  هجو 

: تسا نینچ  بلطم  نیا  نایب  دنتسه و  داریا  نعط و  دروم  اه  لقن  نیا  مومع  هک  تسین  هدیشوپ  نارگشهوژپ  نادنمشناد و  رب 

اب وا  ینمـشد  وا ، هـب  تبــسن  ياـه  شنزرــس  نـیرت  گرزب  زا  هـک  تـسا  کـلام  نـب  سنا  روـحم  رب  يراـخب  دزن  لـقن  نیتـسخن  اـّما 
.میتفگ نخس  رئاط  ثیدح  دلج  و  ریدغ ، ثیدح  دلج  رد  هراب  نیا  رد  لیصفت  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نامرورـس هب  تبـسن  يزرو  ضرغ  ینمـشد و  رد  اـه  نیرتروهـشم  زا  زین  وا  هک  تسا  یمرج » دـیز  نـب  هّللادـبع  هبـالقوبا ،  » نآ رد  و 
؛ دزادنا یم  ورف  تقاثو  تلادع و  زا  هک  تسا  یناهانگ  نیرت  تشز  اه و  مرُج  نیرت  گرزب  زا  نیا  .تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رجح نبا  دنرامـش -!! یم  هقث  ار  وا  رما  نیا  هب  فارتعا  اب  هورگ  نیا  یلو  تسا  كاندرد  باذـع  رد  یگنادواـج  رفک و  بجوم  هکلب 
زا (2)و  .درکن » تیاور  وا  زا  يزیچ  تشاد و  ینمـشد  یلع  هب  تبـسن  تسا و  هقث  ناـعبات و  زا  هرـصب و  لـها  تفگ : یلجع  : » دـیوگ

هکنیا زج  تسا  هقث  شدوخ  دروم  رد  تسا ، ناعبات  ياملع  زا  روهـشم  یماما  تفگ : یبهذ  ...درک  یم  سیلدت  هکنیا  شیاه  شنزرس 
تفگ و یم  ثیدح  اه  نآ  زا  هک  تشاد  ییاه  باتک  .دروآ و  یم  هدشن  تباث  ثیدـح  هدرکن  ای  هدرک  كرد  ار  نانآ  هک  یناسک  زا 

هدرب مان  نیّسلدملا » ءامسأل  نییبتلا   » رد ار  وا  یمجع  نبا  طبس  ناهرب  ور ، نیا  زا  .درک (3)و  یم  سیلدت 
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.تسا

هک یسک  دنا  هدیقع  نیا  رب  اهقف  ناثّدحم و  زا  یهورگ  تسا و  عرش  رب  راکـشآ  یتنایخ  ندش  سیلدت  بکترم  هک  تسا  حضاو  هتبلا 
.دوش یم  دودرم  حورجم و  دوش ، سیلدت  بکترم  راب  کی  یّتح 

زا سپ  هک  دـمآ  یم  رامـش  هب  یناسک  زا  مدرم  دزن  هبالقوبا  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  املع  ناگرزب  ناظفاح و  زا  یهورگ  نیا  رب  نوزفا 
لوسر مکح  اب  هک  ار  هقدص  لام  مکح  هک  دندش  هدز  تفگـش  زیزعلادبع  نبرمع  زا  ساسا  نیا  رب  دیـسر و  يدنمتورث  هب  یتسدگنت 

هک يا  هیـضق  نمـض  رد  .درک  لطاب  هبالقوبا  مکح  اب  تسا ، هدـش  تباث  نیدـشار  يافلخ  لمع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
« بیذـهّتلا بیذـهت   » رد هبـالقوبا  لاـح  حرـش  رد  زین  و  يراّـسلا » داـشرا   » و يراقلاهدـمع »  » هب تسا ، هدروآ  شحیحـص  رد  يراـخب 

.دینک هعجارم 

کلام نب  سنأ  دننام  شناهانگ  اه و  يزرو  ضرغ  نیرتگرزب  تسا و  هدش  شنزرـس  حورجم و  رایـسب  درم  نیا  هک  دـش  نشور  سپ 
ار وا  درک  راچد  ار  سنا  هک  هنوگ  نامه  لاعتم -  دنوادخ  مینیب  یم  اذل  و  دشاب ، یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامرورـس  زا  فارحنا 
هک تسا  یناسک  زا  هبالقوبا  : » تفگ دلاخ و  نب  نمؤملادبع  ظفاح ، داد  ربخ  ارم  : » تفگ یبهذ  .درک  التبم  اه  يرامیب  اهدرد و  هب  زین 
هک یلاح  رد  تشذگرد ؛ رصم  شیرع  رد  تخیرگ و  ماش  هب  دش ، هتساوخ  هرـصب  رد  تواضق  يارب  تشگ ، التبم  شنید  مسج و  رد 

هدمآ لادتعالا » نازیم  هیشاح   » رد (1)و  .دوب » رکاش  رگـشیاتس و  همه  نیا  اب  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  اـهاپ و  اـه و  تسد 
اهاپ اه و  تسد  سپ  تفرگ ، ماذج  شندب  رد  تخیرگ و  ماش  هب  دش  هتـساوخ  تواضق  يارب  دش ، راتفرگ  شنید  رد  هبالقوبأ  : » تسا

هک نک  يرادیاپ  هبالقوبا  يا  تفگ : وا  هب  درک و  ندـید  وا  زا  زیزعلادـبع  نبرمع  .دوب  رکاش  همه  نیا  اب  تفر و  تسد  زا  وا  ییانیب  و 
« .دنهدن رارق  تتامش  دروم  ار  ام  ناقفانم 

وا هب  دیوگ : متاحوبا  .تسا  هدش  حرج  رایسب  زین  ءاّذح » نارهم  نبدلاخ  * »
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...تسناد فیعض  ار  وا  هیلع  نبا  درک و  ییوج  بیع  وا  زا  هبعش  دوش و  یمن  جاجتحا 

.تسا هدمآ  بیذهّتلا » بیذهت   » رد وا  لاح  حرش  رد  هک  هنوگ  نامه 

هب وا  دورو  رطاخ  هب  یخرب  تفای و  رییغت  شظفح  ماش  زا  وا  ندـمآ  اب  هک  درک  هراشا  دـیز  نبداّـمح  : » تسا بیذـهّتلا » بیرقت   » رد و 
« .دندرک ییوج  بیع  وا  رب  یتنطلس  هاگتسد 

: دیوگ یبهذ  .تسا  يرصب » یلعألادبع  نب  یلعألادبع   » قیرط نیا  رد  * 

دنگوس ادخ  هب  تفگ : رادنب  دوب و  هّیردق  زا  تفگ : دـمحا  و  .دُرم » هن  داتـشه و  دـص و  لاس  هب  دوبن و  يوق  تفگ : دعـس  نبدّـمحم  »
بیذهت  » رد رجح  نبا  و  تسا ، هدرک  دای  ار  وا  ءافعضلا » یف  ینغملا   » رد هنوگ  نیمه  هب  (1)و  تسا »؟ رتدنلب  شیاپ  مادک  دوبن  مولعم 

«. بیذهّتلا

ای ملسم  يراخب و  هک  تسا  یناسک  زا  مهّتم و  يراذگ  تعدب  هب  هک  تسا  هدرمـش  یناسک  زا   » ار وا  يوارلا » بیردت   » رد یطویـس  و 
شنایوار هلسلس ي  رد  هدمآ ، بقانملا » باتک   » رد نینچ  مه  هک  يراخب  دزن  مود  لقن  اّما  (2)و  .دنا » هدرک  لقن  وا  زا  ود  نآ  زا  یکی 

یـسک شمعأ  قاحـساوبا و  زج  تفگ : هک  هریغم  زا  ریرج  درک  تیاور  : » دیوگ یبهذ  .دوب  هدننکطلخ  هک  تسا  یعیبس » قاحـساوبا  »
ام اب  یموس  رفن  قاحـساوبا و  درک  ثیدـح  ار  ام  دجـسم  رد  تفگ : هنییع  نبا  هک  تفگ  يوسف  درکن و  دـساف  ار  هفوک  مدرم  ثیدـح 

راکبیرف وا  (3) .دـندرک » اـهر  یگناوید  رثا  رب  هنییع  نبا  اـب  ار  وا  دوب و  هدـش  هناوید  وا  تفگ : ملع  لـها  زا  یکی  تفگ : يوسف  .دوـبن 
نیمه هب  دش و  ّدلوتم  دوش 32  یم  هتفگ  لاس 29 و  دوب : راکبیرف  وا  تفگ : تاقثلا »  » باـتک رد  ناـبح  نبا  : » تفگ رجح  نبا  ...دوب 

« للعلا  » رد ینیدملا  نبا  و  دنا : هدرب  مان  ناگدننک » سیلدت   » هرمز رد  ار  وا  يربط  رفعجوبا  یسیبارک و  نیسح  هنوگ 
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: متفگ وا  هب  .دنک  یم  لقن  یثیدح  عمرأ  نب  ثرح  زا  قاحساوبا  مدینش  تفگ : هبعش  دیوگ :

یم وا  هب  داد  یم  ربـخ  ارم  يدرم  زا  قاحـساوبأ  یتـقو  تفگ : هبعـش  .درک  ثیدـح  ارم  وا  زا  یبعـش  زا  دـلاجم  تفگ : يدینـش ؟ وا  زا 
وا زا  نم  تفگ : یم  رگا  تسا و  هدرک  تاـقالم  وا  اـب  هک  متـسناد  یم  .يرآ  تفگ : یم  رگا  سپ  تسا ؟ رت  گرزب  وت  زا  نیا  متفگ :

.مدرک یم  اهر  ار  نآ  مرت ، گرزب 

ناگدرکرـس هک  عّیـشت  ینعی  دش -  یمن  هدوتـس  ناشیاه  بهذـم  هک  دـندوب  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  دـیوگ : یناجزوج  قاحـساوبا  و 
یتـسار هیاـپ ي  رب  ار  ناـنآ  مدرم  شناتـسود ، زا  ینارگید  دـیبز و  روصنم و  شمعأ و  و  قاحـساوبأ ، دـننام : دـندوب  هفوـک  ناثّدـحم 
حیحـص ناشیاه  لقن  دندیـسرت  هک  تهج  نآ  زا  دندرک ، فّقوت  دنتفگ  لسرم  روط  هب  هچ  نآ  لباقم  دنتفریذپ و  ثیدح  رد  ناشنابز 

هچ نآ  زج  هدـشن  رـشتنم  ناـنآ  زا  يزیچ  ملع  لـها  دزن  دنتـسین و  هتخانـش  هک  دـنک  یم  تیاور  یهورگ  زا  قاحـساوبأ  اـّما  دـشابن و 
ثیدـح تسا و  حیحـص  نآ  رد  فّقوت  نم  دزن  دوش ، تیاور  نانآ  زا  اهزیچ  نآ  رگا  سپ  .تسا  هدرک  تیاـکح  ناـنآ  زا  قاحـساوبا 

: تفگ هک  هریغم  زا  ریرج  زا  قاحساوبا ، ار  ام  درک 

هکنآ زا  سپ  هنییع  نبا  تفگ : نیعم  نب  ییحی  دـندرک و  دـساف  سیلدـت  يراکبیرف و  هب  ار  هفوک  مدرم  ثیدـح  قاحـساوبا  شمعأ و 
دای ار  وا  طالتخإلاب » یمر  نمب  طابتغالا   » رد و  نیـّسلدملا » ءامـسأل  نییبتلا   » رد ار  وا  یمجع  نبا  طـبس  (1) .دینـش » وا  زا  تفای ، رییغت 

.تسا هدرک 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  نامرورـس  لتاق  واربدنوادخ -  تنعل  دعـس -  نبرمع  زا  شتیاور  وا ، گرزب  ياه  بیع  زا  و 
نبا .ًالسرم  وا  زا  هداتق  يرهز و  و  قاحساوبأ ، میهاربا و  شرسپ  وا ، زا  شردپ و  زا  صاقووبا ، نبدعـس  نبرمع  : » دیوگ یبهذ  ...تسا 

نازیم  » رد (2)و  .دـیناسر » لـتق  هـب  ار  وا  اـی 67  لاـس 65  راـتخم  دوـش !؟ یم  هقث  تشُک  ار  نیـسح  هک  یـسک  هنوـگچ  تفگ : نـیعم 
هسفن یف  وا  يرهز ، صاقووبا  نبدعس  نبرمع  : » تسا لادتعإلا »
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زا قاحـساوبا ، زا  هبعـش  درک  تیاور  داد ، ماجنا  ییاهراک  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  گـنج  نکیلو  تسین ، مهّتم 
؟ ینک یم  تیاور  دعس  نبرمع  زا  یسرت ! یمن  دنوادخ  زا  ایآ  تفگ : داتسیا و  وا  ربارب  رد  يدرم  هک  دعس  نبرمع  زا  ثیرح  نبرازیع 
زا تفگ : ریهز  نبدـمحا  .تسا  هقث  ناـعبات  زا  دـندرک ، تیاور  وا  زا  مدرم  تفگ : یلجع  .منک و  یمن  رارکت  تفگ : تسیرگ و  سپ 

: تفگ تسا ؟ هقث  دعس  نبرمع  ایآ  مدیسرپ : نیعم  نبا 

نآ زا  رت  تـشز  (1)و  .دـناسر » لتق  هب  جـنپ  تصـش و  لاس  ار  وا  راتخم  دـشاب !؟ هقث  دـناوت  یم  هنوگچ  تشک  ار  نیـسح  هک  یـسک 
: تفگ یبهذ  .تسا  نشوجلا  يذ  نبرمش  زا  شندرک  تیاور 

.یعیبس قاحساوبا  وا  زا  و  شردپ ، زا  یبابض ، هغباسلاوبأ  نشوجلا ، يذ  نبرمش  »

تیاور قاحـساوبا  زا  شاّیع  نبرکبوبا  .دنتـشُک  ار  وا  راتخم  نارای  .دـشاب و  یم  نیـسح  نیلتاـق  زا  یکی  وا  .تسین  تیاور  هتـسیاش ي 
وت هنوگچ  متفگ : .شخبب  ارم  سپ  مفیرش  نم  هک  یناد  یم  وت  ادنوادخ  تفگ : یم  سپس  دناوخ  یم  زامن  ام  اب  رمش  تفگ : هک  درک 

! مینک هچ  سپ  وت ، رب  ياو  تفگ : يدرک ؟ يرای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  نتـشک  رب  هک  یلاح  رد  دـشخبب  ار 
بآ ياه  غالا  نیا  زا  میدرک  یم  ناشتفلاخم  هچ  نانچ  میدرکن و  تفلاـخم  ناـنآ  اـب  اـم  دـنداد و  ناـمرف  يراـک  هب  ار  اـم  ناریما  نیا 

باتک رد  يراـخب  دزن  موس  لـقن  اـّما  (2)و  .تسا » کـین  راـک  رد  طـقف  تعاـط  .تسا  تشز  رذـع  نیا  متفگ : .میدوـب  رتدـب  ناروآ 
« يزاغملا »

.دیتخانش ار  وا  هک  تسا  یعیبس  قاحساوبا  شنایوار  رد  * 

زا تشادن و  تیاضر  وا  زا  ناّطقلا  ییحی  هتسناد و  فیعض  ار  وا  يراخب  داتسا  ینیدم  نبا  هک  تسا  سنوی » نب  لیئارـسا   » نآ رد  و  * 
هک تسا  يدزد  : » تفگ يدـهم  نب  نامحّرلادـبع  و  .تسا » یتسـس  وا  رد  : » تفگ هک  هدـش  لـقن  دـمحا  زا  تفگ و  یمن  ثیدـح  وا 

.رگید ياه  باتک  و  بیذهّتلا » بیذهت   » و لادتعإلا » نازیم   » هب دینک  هعجارم  .ددزد » یم  ار  ثیدح 

ص:651

.198 3  / لادتعإلا نازیم  ( . 1 - 1
.270 3  / نامه ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 751 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_651_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_651_2
http://www.ghaemiyeh.com


لقن شردپ  زا  متاحوبا  نبا  : » دیوگ بیذـهّتلا » بیذـهت   » رد رجح  نبا  .تسا  لوهجم  هک  يرطنق » نیـسح  نب  ساّبع   » تسا نآ  رد  * 
ار وا  هک  تسا  یعیبس » قاحـساوبا   » روحم رب  يزاغملا »  » باتک رد  يراخب  دزن  مراهچ  لقن  اـّما  (1)و  .تسا » لوهجم  تفگ : هک  درک 

.دیتخانش

« ظاّفحلا هرکذت   » رد (2)و  .دوب » لّفغم  وا  دـش : هتفگ  و  : » تفگ یبهذ  .دوب  نیلّفغم  زا  هک  ردـنغ » رفعج  نبدّـمحم   » تسا نآ  رد  و  * 
نخـس هبعـش  ثیدـح  اب  دوخ  شناد  لضف و  زا  متفر  ردـنغ  دزن  تفگ : مانغ  نب  یلع  .دوب » وا  رد  یناداـن  تشاد ، هک  یتّقد  اـب  : » تسا

.تفگ

نامگ مدرم  تفگ : دروآ و  نوریب  ار  نآ  سپ  .دروایب  ار  شباتک  مه  وا  هکنیا  ات  مدرواین  ار  مباتک  نم  .روایب  ار  تباتک  تفگ : نم  هب 
سپـس .دـندرک  هتـشغآ  نآ  هب  ار  متـسد  .دـندروخ و  ار  نآ  مدوب  باوخ  نم  هک  یلاح  رد  نانآ  مدـیرخ و  یهام  کی  نم  دـننک  یم 

ار شندوب  فیعض  هک  ییاهزیچ  زا  (3)و  درک »؟ یمن  ییامنهار  ارم  نآ  رب  نم  مکش  ایآ  .نُک  وب  ار  تتسد  يدروخ ، تدوخ  دنتفگ :
: دیوگ هسلاجملا »  » رد يرونید  : » دیوگ دنک و  یم  تیاکح  یبهذ  هک  تسا  نآ  دزادنا ، یم  رابتعا  هجرد ي  زا  ار  وا  دراد و  اضتقا 

رگم میوگ  یمن  ثیدح  ناتیارب  تفگ : میدش ، دراو  ردنغ  رب  دیوگ : یم  نیعم  نب  ییحی  مدینش  هک  نامثعوبأ  نبرفعج  داد  ربخ  ار  ام 
يا دـنتفگ : یم  مدرم  میداـتفا و  هار  شلاـبند  سپ  .دـنراد  یمارگ  ارم  دـننیبب و  ار  امـش  مدرم  مـیورب و  رازاـب  هـب  مرــس  تـشپ  هـکنیا 

« .دنسیونب نم  زا  ات  دنا  هدمآ  نم  دزن  دادغب  زا  هک  دنتـسه  ثیدح  باحـصا  نانیا  تفگ : یم  وا  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نانیا  هّللادبعوبا 
یم فیعـض  ار  وا  هک  ییوگ  درک  یم  جـک  ار  شناهد  دـش ، یم  هدرب  دیعـس  نب  ییحی  دزن  ردـنغ  مان  هاگره  هک  دوب  ور  نیا  زا  (4)و 

هک ییوگ  درک  یم  جک  ار  شناهد  میدرک ، یم  دای  دیعس  نب  ییحی  دزن  ار  ردنغ  هاگره  تفگ : ینیدم  نبا  : » تفگ رجح  نبا  .درمش 
فیعض ار  وا 
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يرو هطوغ  هلمج : نآ  زا  .تسا  يرایـسب  ياه  شهوکن  ياراد  هک  رادـنب » راشب  نبدّـمحم  : » تسا نآ  قیرط  رد  و  * (1) .درمش » یم 
یبهذ .درک  یم  یگرخسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نتفگ  نخـس  ماگنه  هک  اج  نآ  ات  یخاتـسگ  ییاورپ و  یب  رد 

: تفگ يرازف  میهاربا  نب  قاحسا  : » دیوگ

هب ّثنؤم  لعف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  رّکذم و  لعف  هشیاع  يارب  هشیاع ، زا  یثیدح  لقن  رد  هک  میدوب  رادنب  دزن 
قاحسا : » تفگ رجح  نبا  (2) و  ییاورپ »!!؟ یب  ردـقچ  مهد ، یم  هانپ  دـنوادخ  هب  ار  وت  ینک !؟ یم  حازم  ایآ  تفگ : يدرم  .درب  راک 

وت ینک ، یم  رخسمت  ار  وا  تفگ : وا  هب  يدرم  هّللا ) لوسر  تلاق  لاق  : ) تفگ هشیاع  زا  یثیدح  رد  میدوب  رادنب  دزن  تفگ : يرازف  نب 
غورد رادنب  دروخ  یم  دـنگوس  هک  ساّلف  یلع  نبورمع  تسا : هلمج  نآ  زا  (3)و  ییاورپ »!؟ یب  ردق  هچ  مهد  یم  هانپ  دـنوادخ  هب  ار 

هچ نآ  رد  رادنب  هک  دروخ  یم  دنگوس  یلع  نبورمع  مدینـش  تفگ : راّیـس » نبدّمحم  نب  هّللادبع  : » دـیوگ یم  رجح  نبا  .دـیوگ  یم 
« .دیوگ یم  غورد  دنک ، یم  تیاور 

مدینـش تفگ : ینیدم  نب  ّیلع  نب  هّللادـبع  : » تفگ رجح  نبا  .درک  بیذـکت  ار  وا  ثیدـح  هک  ینیدـم  نب  ّیلع  تسا : هلمج  نآ  زا  و 
زا مصاع ، زا  شاّیع ، نبرکبوبا  زا  يدهم ، نبا  زا  دش ، هدیسرپ  دوب  هدرک  تیاور  رادنب  هک  یثیدح  هرابرد ي  وا  زا  هک  یلاح  رد  مردپ 

تسا تکرب  ندروخ  يرحس  رد  دیروخب  يرحس  دومرف : هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هّللادبع  زا  درک  تیاور  هک  یـسک 
« .درک ثیدح  نم  يارب  فوقوم  تروص  هب  ار  نآ  دووادوبا  تفگ : .درک و  راکنا  ار  نآ  ًادیدش  .تسا و  غورد  نیا  تفگ :

یقرود نب  هّللادـبع  : » تفگ یبـهذ  .درمـش  یم  شفیعـض  داد و  یمن  رارق  هّجوـت  دروـم  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  هک  نیا  هلمج : نآ  زا  و 
یم شفیعـض  دـهد و  یمن  رارق  هّجوت  دروم  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  هک  مدـید  دـمآ ، ناـیم  هب  رادـنب  ماـن  میدوـب ، نیعم  نبا  دزن  تفگ :

: تفگ یبهذ  ...دوب  زاب  رتوبک  وا  تفگ : دوبن و  یضار  وا  زا  يریراوق  هلمج : نآ  زا  (4) .درامش »
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یم شفیعـض  درادن و  یهّجوت  وا  هب  ییحی  هک  مدید  دمآ ، نایم  هب  رادـنب  مان  میدوب ، نیعم  نب  ییحی  دزن  تفگ : یقرود  نب  هّللادـبع  »
هدمآ بیذهّتلا  بیذهت  رد  وا  لاح  حرـش  رد  نیمه  (1)و  .دوب » زاب  رتوبک  وا  تفگ : درادن و  یتیاضر  وا  زا  يریراوق  مدـید  درامش و 

.تسا

حیحص رد  صقن  بیع و  ياه  هجو  زا  ار  رادنب  زا  نیخیش  تیاور  يوفدأ »  » هک دیسر  ییاج  هب  حدق  ندوب و  فیعض  رد  رادنب  لاح  و 
: دیوگ هک  اج  نآ  تسناد ، اه  نآ 

ود نیا  تّما  تسا : حالـص  نب  ورمعوـبا  خیـش  هتفگ ي  نآ : تسا و  يرگید  ثـحب  نـیا ، يارو  رد  و  عامّـسلا :» ماـکحا  یف  عاـتمالا  »
هدس ي رد  باتک  ود  نآ  نوچ  .تسین  هدیـشوپ  نخـس  نیا  داسف  دـشاب ، تّما  مامت  وا  روظنم  رگا  دـنا ؛ هدرک  لوبق  هب  یّقلت  ار  باتک 

رابخأ ناظفاح  ناگرزب  و  هدش ، يوریپ  ياه  بهذم  نایاوشیپ  ناعبات و  ناعبات  ناعبات و  باحـصا و  نارود  زا  دعب  هدش  فینـصت  موس 
.دنهد یم  زییمت  تسردان  حیحص و  نیب  هک  نانآ  لاجر ، اه و  قیرط  رد  نیمّلکتم  راثآ ، ناگدننکدقن  و 

هیاپ رب  شلیلد  سپ  دنتـسه ، تّما  زا  یـشخب  اه  نآ  سپ  دـنا ، هدـمآ  باتک  ود  نآ  یپ  زا  هک  دـشاب  یناـسک  تّما  زا  شروظنم  رگا  و 
هعیـش دنراد و  هّجوت  صاخ  روط  هب  هباحـص  عامجا  رب  طقف  هیرهاظ »  » دوش و یمن  اپ  رب  نانآ  يارب  تمـصع  ندش  تباث  تّما و  یّقلت 
داقعنا عامجا و  هرابرد  نانآ  نخـس  رابتعا  دروم  رد  و  دنا ، هداد  رارق  نعط  دروم  ار  اه  نآ  دـنرادن و  باتک  ود  نآ  هب  یهّجوت  انتعا و 

.تسا فالتخا  نآ ،

تـسردان مه  نیا  هتفرگ ، رارق  مدرم  یمومع  شریذـپ  دروم  تسا ، باـتک  ود  نآ  رد  هک  یثیدـح  ره  هک  دـشاب  نیا  شروظنم  رگا  و 
هدرک و تبحـص  ییاه  ثیدح  هرابرد ي  ینطقراد  .دنا  هدرک  دراو  دقن  باتک  ود  نآ  زا  ییاه  ثیدـح  هب  ناظفاح  زا  یهورگ  .تسا 

هتفگ نآ  هرابرد  هک  جارعم  رد  کیرـش  ثیدح  دننام  هتفگ  نخـس  ییاه  ثیدح  هرابرد ي  مزح  نبا  .تسا و  هتـسناد  لیلع  ار  اه  نآ 
یضراعت یعطق  رما  رد  هک  یلاح  رد  تسین و  نکمم  اه  نآ  نیب  عمج  هک  تسا  یضراعم  ياه  ثیدح  حیحص  ود  رد  .تسا و  طلخ 
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.دهد یمن  خر 

یلاح رد  دنا ؛ هدرک  يور  هدایز  وا  ثیدح  هب  جاجتحا  رد  و  رادنب ، راشب  نبدّمحم  ثیدح  لقن  رب  دنراد  رظن  قاّفتا  ملسم  يراخب و  و 
، ساّلف یلع  نبرمع  هدش و  هداد  تبـسن  ییوگ  غورد  هب  دنا و  هتفگ  نخـس  شا  هرابرد  لیدـعت  حرج و  ياوشیپ  ظفاح و  نیدـنچ  هک 
تسا و هدرک  داریا  وا  هرابرد  یـسوموبا  نینچمه  .تفگ  یم  غورد  ییحی  زا  شثیدـح  رد  رادـنب  هک  هدروخ  دـنگوس  يراـخب  داتـسا 

لئاق شیارب  یشزرا  ییحی  .تسا و  غورد  نیا  دیوگ : هدرک  تیاور  يرحـس  ندروخ  دروم  رد  هک  یثیدح  هرابرد ي  ینیدم  نب  ّیلع 
« .تفریذپ یمن  ار  وا  يریراوق  درمش و  یم  فیعض  ار  وا  دوبن و 

زین ود  نآ  دـیتسناد  هک  تسا  ءاذـحلا » دـلاخ   » و هبلاقوبا »  » رب هدرک ، لقن  يزاغملا »  » باتک رد  هک  يراخب  دزن  مجنپ  لقن  رادـم  اـّما  و 
...دنا هتفرگ  رارق  شهوکن  حدق و  دروم 

هدش حدق  وا  دیتسناد  هک  تسا  یعیبس » قاحـساوبا   » رب تسا ، هدروآ  داحآلا » رابخا   » باتک رد  هک  يراخب  دزن  مشـش  لقن  رادـم  اّما  و 
 . تسا

هک تسا  ءاذـح » دـلاخ   » و هبالقوبا »  » روحم رب  تسا ، هدرک  لقن  داحآلا » رابخا   » باتک رد  نینچ  مه  هک  يراخب  دزن  متفه  لـقن  اـّما  و 
.دنا هدش  حرج  حدق و  ود  نآ  دیتسناد 

.دمآ اه  نآ  شهوکن  لیصفت  هب  هک  تسا  ءاذح » دلاخ   » و هبالقوبا »  » رب نآ  لّوا  لقن  رادم  سپ  ملسم ، ياه  لقن  اّما  و 

: دیوگ یبهذ.تسین  شهوکن  زا  یلاخ  زینوا  هک  تسا  « هیلع نب  لیعامسا   » نآردو * 

راوس ار  وا  هک  يا  هنوگ  هب  دشون  یم  بارـش  هیلع  نبا  مدید  متفگ : عیکو  هب  دـیوگ : یم  مرـشخ  نب  ّیلع  مدینـش  هیوداش ، نب  لهـس  »
: متفگ .نادب  مهّتم  ار  وا  دشون  یم  يرصب  يدید  رگا  تفگ : عیکو  .دنادرگزاب  شلزنم  هب  ار  وا  هک  تشاد  یسک  هب  زاین  هدرک و  غالا 

.دنک یم  كرت  نّیدت  يور  زا  ار  نآ  يرصب  دشون و  یم  نّیدت  يور  زا  ار  نآ  یفوک  تفگ : هنوگچ ؟

دش دراو  ات  میدرک  یمن  هیبشت  دیبع  نب  سنوی  لئامـش  هب  زج  ار  هّیلع  نبا  لئامـش  ام  هملـس : نبداّمح  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ : نافع 
راب کی  و  دش ، شدراو  وا  هچ  نآ 
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یگناوید هب  هک  تسا  یناـنب » تباـث   » رب ملـسم ، دزن  مود  لـقن  رادـم  اـّما  (1)و  .دروآ » دوـجو  هب  هچ  نآ  دروآ  دوـجو  هـب  اـت  تـفگ :
هّللادبعوبا زا  تسا : لبنح  نبدمحا  يارب  يدادغب  نیـسح  نبدّمحم  رفعجوبا  ياه  شـسرپ  رد  تفگ : رجح  نبا  .تسا  هدش  شهوکن 

دش و هناوید  تباث  تفگ : ناطق  ییحی  تفگ : دنرتدامتعا ؟ دروم  سنا  زا  لقن  رد  کیمادک  هک  دش  هدیسرپ  دیمح  تباث و  هرابرد ي 
رجح نبا  .تسا  نـینچ  زین  وا  و  هملـس » نبداّـمح   » تـسا قـیرط  نآ  رد  و  * (2) .تسا » رتداـمتعا  دروم  سنا  زا  لـقن  رد  وا  زا  دـیمح 

: تفگ

شرمع رخآ  رد  تسا و  رتدامتعا  دروم  مدرم  همه  زا  تباث  زا  لقن  رد  .تسا  دـباع  هقث  هملـسوبأ ، يرـصب ، رانید  نبهملـس  نبداّـمح  »
تسوگتسار رایسب  هقث  وا  : » تسا فشاکلا »  » رد (3) و  .تشذگرد » لاس 67  رد  هک  دوب  هلاس  داتـشه  يدرمریپ  .تفای  رییغت  شظفح 

رد هملـس  نبدامح  هک  یثیدح  رد  يزوج » نبا  هتـشون ي  تاعوضوملا   » رد و  .تسین » کلام  تّوق  هب  و  دیوگ ، یم  مه  تسردان  هک 
، دوب هملس  نبدامح  يرـسپان  ءاجوعلا  یبا  نبا  تفگ : ظفاح  ِيدع  نبا  دوش ، یمن  تباث  هک  تسا  یثیدح  نیا  : » تسا هدمآ  تسا  نآ 

« .درک یم  دراو  ثیدح  شیاه  باتک  رد  و 

زا دهاجم  زا  حیجنوبأ ، نبا  زا  درک ، راکنا  هنییع  نبا  زا  ار  شتیاور  ینیدم  نب  ّیلع  : » تفگ رجح  نبا  دقانلاورمع .»  » تسا نآ  رد  و  * 
: تفگ ثیدح و  نایاپ  ات  .دندوب  هبعک  ياه  هدرپ  دزن  راصنا  زا  یکی  یشرق و  کی  یفقث و  کی  تفگ : هک  دوعسم  نبا  زا  رّمعموبا ،

و تفگ : بیطخ  .درکن  تیاور  حیجنوبأ  نبا  زا  هینیع  نبا  ار  نآ  تسا و  غورد  نیا 
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وبأ  » رب ملـسم ، دزن  موس  لقن  رادـم  اـّما  (1)و  .تفگ » ار  نآ  دـمحا  سپ  دیـسرپ  نآ  هراـبرد ي  دـمحا  زا  جاـجح  هک  نیا  رت  حـیحص 
.دش هدروآ  وا  هب  تبسن  حدق  لّصفم  روط  هب  رتشیپ  هک  تسا  یعیبس » قاحسا 

.دمآ رت  شیپ  زین  وا  حدق  هک  ردنغرفعج » نبدّمحم  : » تسا نآ  رد  و  * 

.دمآ رتشیپ  مه  وا  حدق  هک  رادنب » راشب  نبدّمحم  : » تسا لقن  نآ  رد  و  * 

.دمآ رتشیپ  وا  حدق  هک  تسا  یعیبس » قاحساوبا   » رب ملسم ، دزن  مراهچ  لقن  رادم  اّما  و 

رد ثیدح  نیا  ياه  لقن  نیرتهب  اه  نآ  هک  دنچ  ره  دیتسناد  ار  ملـسم  يراخب و  ياه  لقن  هب  تبـسن  حرج  حدـق و  هک  کنیا  میوگ :
شنزرس دارفا  نیا  زا  یـضعب  لماش  اهدانـسا  نآ  تسین ، يذمرت  ياهدنـس  نالطب  نایب  هب  زاین  نیاربانب  دنـشاب ، یم  هدیبعوبأ  تلیـضف 

.دنام یمن  هدیشوپ  اه  نآ  هب  هدننک  هعجارم  رب  هک  دنشاب  یم  هدش 

نآ هب  تبسن  ناظفاح  حدق  رگید و  یظفل  اب  هدیبعوبا  يراد  تناما  ثیدح 

هجرد هب  شندوب  لطاب  یلو  دنا ؛ هدرک  تیاور  يرگید  قایـس  ظفل و  اب  ار  هدیبعوبأ  يراد  تناما  ثیدـح  ّتنـس  لها  نایوار  یـضعب 
.دنا هدرب  هانپ  شندوب  لطاب  هب  فارتعا  هب  ینالقسع ، ظفاح  یبهذ و  ظفاح  هک  هدیسر  يا 

زا نانـس  نب  دـیزی  نبدّـمحم  زا  هدرک  تیاور  وا  زا  رازب  .تسا  يا  هتخانـشان  ِدادـغب  لـها  داـبع ، نبدّـمحم  نب  نیـسح  : » تفگ یبهذ 
هدـیبعوبا تّما  نیا  نیما  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدـش  لقن  رمع  نبا  زا  عفان ، زا  میکح ، نبرثوک 

، دابع نبدّمحم  نب  نیسح  : » تفگ ینالقسع  رجح  نبا  (2)و  .تسا » لطاب  نیا  .تسا و  ساّبع  نبا  تّما  نیا  ربح )  ) دنمـشناد تسا و 
نبرثوک رب  ینیگنـس  و  تسین ، یهانگ  رازب  خیـش  رب  نیا  .تسا و  لـطاب  نیا  ...درک  تیاور  وا  زا  رازب  .تسا  هتخانـشان  دادـغب و  لـها 

(3) .دمآ » دهاوخ  هک  تسا  غورد  هب  مهّتم  هک  تسا  میکح 

ینعم رظن  زا  ثیدح  ندوب  لطاب  موس : هجو 

تهج دنچ  زا  .تسا  لطاب  یگتخاس و  مه  ینعم  رظن  زا  ثیدح  نیا  دنس ، رظن  زا  هدیبعوبا  يراد  تناما  ثیدح  ندوب  لطاب  رب  نوزفا 
هصالخ روط  هب  ار  اه  نآ  هک 
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.میروآ یم 

دلاخ يرانکرب  ربخ  نتشاد  یفخم  رد  هدیبعوبا  تنایخ   - 1

خیرات تشاد و  یمن  یفخم  ار  ماش  حتف  رد  ناناملـسم  نایرکـشل  یهدنامرف  زا  دیلو  نبدـلاخ  يرانکرب  ربخ  دوب ، نیما  هدـیبعوبا  رگا 
نیا دلاخ  تشون و  ناملـسم  نایرکـشل  یهدنامرف  ماش و  يرادنامرف  هرابرد ي  هدیبعوبا  هب  رمع  هک  دـنا  هتـشون  دامتعا  دروم  ناسیون 

.تسا هدروآ  ماّشلا » حوتف   » باتک رد  لیصفت  هب  ار  ربخ  نیا  يدقاو  ...دش  نیگمشخ  رمع  درک و  یفخم  ار  همان 

ار نآ  شندرکّدر  يربط و  راذتعا 

هب یتمرح  یب  تنایخ و  یمرن و  یتسـس و  زج  دوبن  هدـیبعوبا  يارب  ربخ  نیا  نتـشاد  یفخم  يارب  يا  هناـهب  رذـع و  هک  نیا  مغر  یلع 
نیا رب  دننک و  یشارترذع  شیارب  هک  دندرک  شالت  ناشنادنمشناد  ّتنس و  لها  نایوار  اّما  ناشروما ، لاوما و  ناناملسم و  ياه  نوخ 
دلاخ دـنتفر و  قشمد  يوس  هب  سپـس  : » تسا هتفگ  هدروآ و  ندیـشک  تلاـجخ  ار  وا  رذـع  يربط  دـندروآ ، يرایـسب  ياهرذـع  راـک 

نبدـلاخ رمع ، دـندوب و  هدـش  عمج  دـش ، یم  هدـناوخ  ناهای  هک  ماش  دوخ  زا  يدرم  درِگ  قشمد  رد  مور  لها  دوب و  مدرم  شیپاـشیپ 
یگنج دندش و  ور  هبور  مه  اب  قشمد  کیدزن  نایمور  ناناملـسم و  .دوب  هدرک  هدـنامرف  مدرم  مامت  رب  ار  هدـیبعوبا  رانکرب و  ار  دـیلو 

دندش و قشمد  دراو  نایمور  دنتفای و  تسد  یلاوما  هب  نانآ  زا  ناناملـسم  داد و  تسکـش  ار  نایمور  دـنوادخ  سپـس  دـندرک ، تخس 
هدیبعوبا هب  همان  دنتخادرپ و  هیزج  دش و  حتف  قشمد  ات  دندرک  شا  هرصاحم  دندش و  ریگ  نیمز  نآ  رب  ناناملسم  .دنتـسب  ار  شیاهرد 

.دش و حتف  قشمد  هک  نیا  ات  دناوخب  دلاخ  رب  ار  همان  هک  درک  مرـش  هدیبعوبا  .دلاخ  يرانکرب  وا و  يرادـنامرف  هرابرد ي  دوب  هدیـسر 
(1) .دش » هتشون  وا  مان  هب  همان  دش و  يراج  دلاخ  تسد  رب  حلص 
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رب هوالع  نآ ، دننام  يرادنامرف و  رد  هژیو  هب  تسین  ایح  يارب  ییاج  ینید  ياهراک  يارجا  رد  نوچ  تسین ، هتفریذپ  رذع  نیا  نکیلو 
« ماّشلا حوتف   » رد هک  هنوگ  نآ  تشون  شیارب  هک  اج  نآ  دروآ ، یمرب  دایرف  رذع  نیا  ندوب  لطاب  رب  هدـیبعوبا  هب  رمع  همان ي  هک  نیا 

مالس حاّرج -  نبرماع  هدیبعوبا  هب  ناناملـسم  رکون  نینمؤملاریما و  ادخ  هدنب ي  زا  میحّرلا  نامحّرلا  هّللا  مسب   - » تسا يدقاو  هتـشون 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  شربمایپ  رب  متـسرف  یم  دورد  تسین و  وا  زج  يراـگدرورپ  هک  يدـنوادخ  میوگ  یم  ساپـس  مکیلع ،

« .دیامن یمن  ایح  قح  زا  يزیچ  هب  تبسن  دنوادخ  نکن  ایح  سپ  .مدرک  ناناملسم  ياهراک  راد  هدهع  ار  وت  ملس . 

نآ ندرکّدر  ياه  هجو  يزوج و  نبا  طبس  راذتعا 

نآ اهراک ، یگتفـشآ  سرت  زا  دـلاخ و  زا  اـیح  يور  زا  .درک  ناـهنپ  ار  لاـح  وا  هک  تسا  هدروآ  رذـع  شیارب  مه  يزوج  نبا  طـبس 
مدرک و رانکرب  ماش  رکـشل  زا  ار  دلاخ  نم  دـعب  اّما  کیلع  مالـس  تشون : هدـیبعوبا  هب  رمع  سپ  : » دـیوگ نامّزلا » هآرم   » رد هک  هنوگ 

.مالّسلا زیخ و  اپ  هب  نآ  ماجنا  هب  سپ  مدراذگ ؛ وت  هدهع ي  هب  ار  نانآ  راک 

ات درکن  هاگآ  همان  نآ  رب  ار  وا  و  تشاد ، یفخم  اهراک  یگتفـشآ  زا  سرت  دلاخ و  زا  مرـش  زا  ار  نایرج  نیا  دیـسر ، هدیبعوبا  هب  همان 
« .دناوخ یم  زامن  شرس  تشپ  هدیبعوبا  دوب و  دوخ  یهدنامرف  رد  تداع  رب  انب  دلاخ  دش و  حتف  قشمد  هک  نیا 

: هجو دنچ  زا  تسین  هتفریذپ  زین  رذع  نیا 

يدیدرت ّتنس  لها  هک  ور  نآ  زا  دش ، یمن  رداص  رمع  يوس  زا  نامرف  نیا  دوب ، ناناملـسم  ياهراک  یگتفـشآ  زا  سرت  رگا  تسخن :
ار رکبوبا  رب  وا  يرترب  هراب  نیا  رد  ناشاه  هتفگ  رهاظ  هکلب  دنرادن ؛ تموکح  هرادا ي  تیعر و  ياهراک  هب  رمع  تریصب  رد 
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.دناسر یم 

نیگمـشخ نآ  زا  رمع  دوب ، یم  دـلاخ  زا  عضو  نتـشاد  یفخم  رد  هدـیبعوبا  يارب  یقیقح  رذـع  اهراک ، یگتفـشآ  زا  سرت  رگا  مود :
رمع هک  تسا  هدروآ  يدـقاو  هک  یلاح  رد  .درک  یم  رّکـشت  وا  زا  راک  نیا  رب  درمـش و  یم  وکین  هدـیبعوبا  زا  ار  نآ  هکلب  دـش ؛ یمن 

، هن تفگ : دندشن ؟ هاگآ  نم ، طّسوت  ناشیا  رب  هدیبعابا  ِنداد  تیالو  قیدـص و  رکبوبا  گرم  هب  ناناملـسم  ایآ  طرق ، نبا  يا  : » تفگ
« ...تفر الاب  ربنم  رب  دروآ و  درِگ  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دش و  نیگمشخ  سپ 

اب هدیبعوبا  رذع  هناهب و  نیا  زا  بضغ ، ماگنه  رگا  و  دشاب ، یلدگنـس  ییوخدب و  هب  شتداع  ربانب  رمع  مشخ  هک  نیا  ضرف  هب  موس :
رد یلو  دـش  یم  عنام  ینیگمـشخ  نیا  زا  ار  وا  اـت  درک  یم  هاـگآ  ّتیعقاو  زا  ار  رمع  هک  دوب  بجاو  طرق  نب  هّللادـبع  رب  دوب ، عـالّطا 

.تسا يروآرذع  نیا  ندوب  لطاب  رب  یلیلد  دوخ  نیا  .میبای و  یمن  نآ  زا  يرثا  خیرات 

ار قشمد  ناناملـسم  نوچ  دوبن  دعاسم  يرانکرب  نیا  نداد  عالّطا  يارب  طیارـش  هک  دوش  هتفریذپ  رابتعا  نیا  هب  رذـع  نیا  رگا  مراهچ :
نتشاد یفخم  اّما  ...ددرگ  نانآ  يوق  هدارا ي  یتسـس  یگتفـشآ و  ثعاب  تشاد  لامتحا  داد  یم  عالّطا  رگا  دندوب و  هدرک  هرـصاحم 

حتف دلاخ  هکنآ  ات  تشاد  یفخم  دلاخ  زا  ار  نآ  هدیبعوبا  یلو  درادن ؛ یهاگیاج  داتـسرف  قشمد  حتف  زا  دـعب  رمع  هک  يا  همان  نیمود 
ار رمع  همان ي  نیتسخن  هک  داتسرف  طرق  نب  هّللادبع  هلیسو ي  هب  ار  همان  تشون و  رکبوبا  مان  هب  داتفا  قاّفتا  هک  ار  ییاه  نایرج  ماش و 

يا : » تفگ داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  هّللادـبع  دـید  رکبوبا  مان  هب  ار  همان  رمع  هک  یماـگنه  ور  نیا  زا  دوب و  هدروآ  هدـیبعوبا  يارب 
...دش راکشآ  یلبق  رذع  دننام  مه  رذع  نیا  ندوب  لطاب  سپ  ...دش  نیگمشخ  تّدش  هب  رما  نیا  زا  و  ...طرق » نبا 

يرانکرب ّتلع  زا  ار  هدـیبعوبا  یلو  تشون  ار  دـلاخ  يرانکرب  نایرکـشل و  یهدـنامرف  هدـیبعوبا  يارب  رمع  دـنچ  ره  دوش : هتفگ  رگا 
.درک یمن  یتسس  روتسد  يارجا  نامرف و  تعاطا  رد  هدیبعوبا  هنرگو  درکن  هاگآ  دوب ، ناهانگ  اه و  یتشز  ندش  بکترم  هک  دلاخ 

.دشاب يرذع  هدیبعوبا  يارب  دناوت  یمن  زین  نیا  مییوگ :

یعالّطا یب  تسین و  يزیاج  يرما -  نینچ  نیا  رد  هژیو  هب  اه  نآ  ماجنا  رد  ریخأت  هفیلخ و  ياه  نامرف  رد  یهاـتوک  هک  نیا  تسخن :
.دیامن یمن  زیاج  ار  نآ  لزع  بصن و  ّتلع  زا 

هک هنوگ  نآ  .دوب  هدرک  علّطم  دلاخ  يرانکرب  ّتلع  زا  ار  هدیبعوبا  رمع  هک  نیا  مود :
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: دیوگ يربط  .تسا  هدمآ  ریثک » نبا  خیرات   » و نامّزلاهآرم »  » و لماک »  » و يربط » خیرات   » رد

: تفگ هک  وا  زا  هملـس ، زا  دیمح ، نبدّمحم  درک  ثیدح  ار  ام  دیوگ : رمع  طّسوت  وا  يرانکرب  دـلاخ و  هرابرد ي  قاحـسا  نبا  اّما  «و 
رد شراک  زا  دوب و  نیگمشخ  وا  هب  تبسن  هراومه  رمع  دوب و  هتفگ  دننک  یم  نامگ  هک  دوب  ینخـس  ّتلع  هب  رمع  طسوت  دلاخ  لزع 

سپ درک ، یم  دراو  داریا  وا  هب  درک  وا  اب  گـنج  رد  هک  يراـتفر  هریون و  نبا  اـب  وا  يارجاـم  هراـبرد ي  تشاد ، هارکا  رکبوبا  نارود 
هب دش و  دهاوخن  راد  هدهع  ار  يراک  نم  يارب  زگره  تفگ : .دوب و  وا  يرانکرب  داد ، هک  ینامرف  نیلوا  دیـسر ، تفالخ  هب  رمع  یتقو 

يریما وت  سپ  درکن  بیذکت  ار  شدوخ  رگا  تسه و  هچ  نآ  رب  تسا  ریما  سپ  درک  بیذکت  ار  شدوخ  دلاخ  رگا  تشون : هدیبعوبا 
دوش یم  نشور  میدروآ  هچ  نآ  زا  (1) .نک » میـسقت  مین  ود  هب  ار  شتورث  رادرب و  شرـس  زا  ار  شا  همامع  تسا و  ریما  وا  هچ  نآ  رب 

...تسا هدرواین  ار  هدیبعوبا  هب  رمع  یلاسرا  همان ي  نیتسخن  لماک  نتم  يدقاو  هک 

دلاخ يرانکرب  نامتک  هب  تبسن  هدیبعوبا  اب  رگید  تفلاخم   - 2

رد وا  شنزرـس  بجوتـسم  هک  دراد  دوجو  باطخ  نبرمع  نامرف  اب  هدـیبعوبا  حیرـص  تفلاخم  دـیلو  نبدـلاخ  يراـنکرب  ناتـساد  رد 
.ددرگ یم  تناید  يرادتناما و 

: تسا نینچ  يربط  زا  نآ  لّصفم  ناتساد 

نینچ ار  نآ  .شدیتاسا  زا  فیس  تیاور  رد  دندش ، نمشد  نیمزرـس  دراو  منغ  نب  ضایع  دیلو و  نبدلاخ  لاس 17 )  ) لاس نیا  رد  «و 
دراو لاس 17  ضایع  دـلاخ و  دـنتفگ : هک  ّبلهم ، هثراحوبا و  نامثعوبا و  زا  فیـس  زا  بیعـش  زا  تشون : نم  هب  يرـس  تسا : هدروآ 

رد تشگزاب ؛ هنیدم  هب  رمع  دندوب  هدمآ  هیباج  فرط  زا  دندروآ و  تسد  هب  يرایـسب  لاوما  دنتفر و  شیپ  دـندش و  نمـشد  نیمزرس 
ندرا رب  هیواعم  قشمد و  رب  نایفسوبا  نبدیزی  دوب و  نیرسّنق  رادنامرف  وا  تسدریز  دلاخ  صمح و  رادنامرف  هدیبعوبا  هک  یلاح 
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.دوب و يرادنامرف  لماع و  يرهـش  ره  رب  سیق و  نب  هّللادـبع  لحاوس  رب  ءارهالا و  رب  هسبع  نبورمع  نیطـسلف و  رب  ززجم  نب  همقلع  و 
یمن راذگاو  يرگید  هب  ار  شدوخ  راک  یتّما  دش و  اپرب  زورما  هب  ات  قارع  رصم و  ماش و  یناب  هدید  هحلـسا و  ياهرابنا  ساسا  نیا  رب 

رد دندرک و  یم  میدـقت  نانآ  هب  ار  ناش  هحلـسا  ياهرابنا  هاگنآ  دـندرک و  یم  تکاس  ار  اهنآ  ندـش ، رفاک  زا  دـعب  هکنیا  رگم  درک ،
.دش راوتسا  راک  نیا  لاس 17 

ار نایرکشل  دلاخ  هک  یماگنه  و  دنتفگ : هک  هثراحوبا  عیبّرلا و  نامثعوبا و  دلاجملاوبا و  زا  فیس ، زا  بیعش ، زا  تشون : نم  هب  يرس 
زا ینامدرم  دـنتفر و  وا  دزن  یهاوخ  شـشخب  يارب  ینادرم  دروآ ، راـب  رب  هچ  یناتـسبات  گـنج  نآ  هک  دـنتفایرد  مدرم  دـینادرگزاب و 

رازه هد  وا  هب  سپ  درک  شـشخب  بلط  وا  زا  نیرـسنق  رد  هک  تسا  یناسک  زا  سیق  نب  ثعـشا  دـندیبلط و  شـشخب  دـلاخ  زا  اـهرهش 
شا همامع  اب  ار  شیاهاپ  .دراد و  اپ  رب  ار  دلاخ  هک  تشون  هدیبعوبا  هب  دنام و  یمن  هدیشوپ  رمع  رب  شیاهراک  زا  يزیچ  .داد و  هزیاج 

یتمینغ زا  ای  شدوخ ؟ لام  زا  ایآ  دوب ، اجک  زا  ثعـشا  هزیاج ي  هک  دنک  ناشهاگآ  هک  نآ  ات  درادرب  شرـس  زا  ار  شهالک  ددـنبب و 
لام زا  هک  دـنک  اـعّدا  رگا  تسا و  هدرک  رارقا  تناـیخ  هب  دـشاب ، یم  هتفرگ  هک  یتمینغ  زا  هک  دـنک  اـعّدا  رگا  سپ  تسا ؟ هتفرگ  هک 

.مراپس یم  تدوخ  هب  ار  شراک  منک و  یم  رانکرب  ار  وا  تروص  ره  هب  هدومن و  فارسا  تسا  شدوخ 

لام زا  ایآ  دلاخ  يا  تفگ : تساخ و  اپ  هب  دیرب  تفر ، ربنم  رب  درک و  عمج  ار  مدرم  سپـس  دمآ ، شدزن  وا  تشون ، دلاخ  هب  هدیبعوبا 
هک یلاـح  رد  درک ؛ رارکت  وا  رب  رایـسب  هکنیا  اـت  .دادـن  شخـساپ  يدروآ ؟ تسد  هب  هک  یتمینغ  زا  اـی  يداد  هزیاـج  رازه  هد  تدوخ 

: تفگ تفر و  شیوس  هب  لالب  سپ  تفگ  یمن  يزیچ  دوب و  تکاس  هدیبعوبا 

یم هچ  تفگ : تسب و  شا  هماّمع  اب  ار  شیاهاپ  تشادرب و  ار  شهالک  سپـس  .داد  نامرف  نانچ  نینچ و  وت  هراـبرد ي  نینمؤملاریما 
ار شهالک  درک و  اهر  ار  وا  سپ  .مدوخ  لاـم  زا  هکلب  هن ، تفگ : دوب ؟ يدروآ  تسد  هب  هک  یلاـم  زا  اـی  تدوخ  لاـم  زا  اـیآ  ییوگ 

گرزب ار  دوخ  یلاوم  مییامن و  یم  تعاطا  میونش و  یم  دوخ  نایلاو  زا  تفگ : دراذگ و  شرس  رب  شا  هماّمع  شتسد  اب  دنادرگرب و 
.مینک یم  تمدخ  میراد و  یم 
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هکنیا ات  داد ، یمن  عالّطا  وا  هب  هدـیبعوبا  و  تسا ؟ هدـشن  رانکرب  ای  هدـش  رانکرب  تسناد  یمن  .تساخ  اپ  هب  تریح  اـب  دـلاخ  دـنتفگ :
دمآ هدیبعوبا  دزن  دلاخ  تشون ، وا  هب  ندمآ  يارب  سپ  درب ، نامگ  دوب ، هداد  خر  هچ  نآ  هب  هکنیا  ات  دش ، ینالوط  رمع  دزن  شندـمآ 

زورما زا  لبق  متـشاد  تسود  هک  يدناشوپ  نم  زا  ار  يرما  يا ؟ هتـساوخ  هچ  مدرک  نم  هک  يراک  زا  دنک ، تتمحر  يادـخ  تفگ : و 
.منادب ار  نآ 

دلاخ تفگ : .دناسرت  یم  ار  وت  رما  نآ  متـسناد  مناسرتب و  ار  وت  متـساوخ  یمن  متـشادن  يا  هراچ  دنگوس  دنوادخ  هب  تفگ : هدیبعوبا 
هبطخ ناشیارب  دمآ  صمح  هب  سپس  تسب ، رفس  راب  درک و  عادو  نانآ  اب  دناوخ و  هبطخ  شتیالو  نامدرم  يارب  تشگزاب  نیرـسنق  هب 

هب ار  وـت  تیاکـش  تفگ : درک و  تیاکـش  وا  زا  دـمآ و  رمع  دزن  اـت  درک  تکرح  هنیدـم  يوـس  هب  سپـس  درک ، ناـشعادو  دـناوخ و 
.يدرکن لمع  بوخ  نم  دروم  رد  وت  دنگوس  دنوادخ  هب  رمع ! يا  و  مدرک ، ناناملسم 

ییاراد رمع  .دشاب  وت  ِنآ  زا  دوب  رازه  تصش  رب  هفاضا  هچ  نانچ  هک  نیمهس  لافنا و  زا  تفگ : تساجک ؟ زا  تورث  نیا  تفگ : رمع 
دنوادخ هب  دلاخ  يا  تفگ : سپس  .دومن  دراو  لاملا  تیب  رب  ار  اه  نآ  سپ  دش  هدروآرب  رازه  تسیب  .درک  يراذگ  تمیق  ار  وا  ياه 

ریثا نبا  نیّدلاّزع  (1) .ییآ » یمن  نم  دزن  يزیچ  يارب  زگره  زورما  زا  سپ  یـشاب و  یم  بوبحم  نم  دزن  یمارگ و  نم  رب  هک  دنگوس 
تسا گرزب  یتنایخ  یعرش  ّدح  يارجا  رد  هدیبعوبا  یتسس  .تسا (2)3 -  هدرک  تیاور  نینچ  شخیرات  رد  ار  نآ  زین 

رد وا  ندرمـش  ّتیمها  یب  دراد ، دـیکأت  هدـیبعوبا  يراد  تناما  ثیدـح  ندوب  یگتخاس  رب  دراد و  تافانم  تناما  اب  هک  ییاـهزیچ  زا 
یهانگ گرزب و  یتناـیخ  یهلا  دودـح  نتـسناد  شزرا  یب  نوچ  .تسا  شتـسود  ود  لدـنجوبا و  دروم  رد  يراوخبارـش  ّدـح  يارجا 

زا قاّزرلادبع  : » دیوگ لدنجوبا  لاح  حرش  رد  ربلادبع  نبا  .تسا  میظع 
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: تفگ هک  تسا  هدروآ  جیرج  نبا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هک  روزألاوبا  باطخ و  نبرارـض  و  لیهـس ، نب  لدنجوبا  ماش ، رد  هدیبعوبا  هک  متفای  عالّطا 
.دندوب هدیشون  بارش  هک  تفای  ار  دندوب  ملس  هلآ و 

لدنجوبا تشون : رمع  هب  هدیبعوبا  .هیآ  نایاپ  ات   (1) اوُمِعَط » امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  : » تفگ لدنجوبا 
دح ار  نانآ  .تسا  هتـسارآ  مه  ار  همـصاخم  تسارایب ، لدنجوبا  رب  ار  هانگ  هک  یـسک  تشون : رمع  .درک  همـصاخم  نم  اب  هیآ  نیا  اب 

.نزب

میدش هتـشک  رگا  .میوش  ور  هبور  نمـشد  اب  ادرف  دیراذگب  تفگ : .يرآ  تفگ : هدیبعوبا  دـینز ؟ یم  دـح  ار  ام  ایآ  تفگ : روزألاوبا 
هب روزألاوبا  .دـندش  ور  هبور  نمـشد  اب  روزألاوبأ  رارـض و  لدـنجوبا و  سپ  .دـینزب  ّدـح  ار  اـم  میتشگزاـب  امـش  دزن  رگا  چـیه و  هک 

لاـح حرـش  رد  ریثا  نبا  روزألاوبأ (3) و  لاح  حرـش  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  (2) .دـش » هدز  ّدـح  رگید  رفن  ود  هب  دیـسر و  تداـهش 
هاگدـید .دــنا (6)4 -  هدرک  تـیاور  ار  نآ  ریبزلا ، نـبهورع  زا  لـقن  هـب  یقتم  لاـس 18 (5) و  ثداوـح  رد  يربـط  لدنجوبأ (4) و 

تسا تناید  تناما و  یفانم  صمح  مدرم  هرابرد ي  هدیبعوبا 

نوریب ینکـش و  نامیپ  رکف  هب  سپـس  دنارن ، نوریب  ناشراید  زا  ار  نانآ  .درک  هحلاصم  صمح  مدرم  اب  هدیبعوبا  دنا : هدروآ  ناخّروم 
زا دعب  ناناملـسم ، يارب  نایمور  عمج  ناونع  اب  ماّشلا » حوتف   » باتک رد  .دـندرک  عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  شنایفارطا  اّما  داتفا ، ناشندـنار 

: تسا هدمآ  دندنار ، نوریب  ماش  زا  ار  نانآ  ناناملسم  هکنیا 

زا يرکشل  اب  هارمه  نانآ  لابقا  نانآ و  ترثک  دادعت و  ربخ  هدیبعوبا  هب  یماگنه  »
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رظن دنیبب  ات  دـنک  تروشم  نانآ  اب  هطبار  نیا  رد  درادـن و  یفخم  ناناملـسم  زا  ار  بلطم  نیا  هک  دـمآ  شرظن  هب  دیـسر ، ناشیک ، مه 
هللا یلص  ربمایپ  رب  دوتس و  ار  دنوادخ  تساخ و  اپ  هب  دیبلط ، ار  نانآ  ناراد  تیحالـص  ناناملـسم و  ناگرزب  سپ  .تسیچ  نانآ  عمج 

: تفگ داتسرف و  دورد  ملس  هلآ و  هیلع و 

ار هدعو  دینادرگ و  وکین  ناتدزن  ار  يراتفرگ  نیا  درک و  راتفرگ  ار  امش  تسار ، وا  ساپس  هک  ّلجوّزع  دنوادخ  نینمؤم ! يا  دعب ، اّما 
نمشد دیوش و  یم  نامداش  نآ  هب  هچ  نآ  دنایامن  امـش  هب  یلحم  ره  رد  دیـشخب و  تّزع  ار  امـش  يزوریپ  اب  دومرف و  تسار  امـش  رب 

يوس هب  دـندرک  لقن  میارب  مظعا  مور  نایرارف  ناگرزب  هک  هنوگ  نآ  و  تخاس ، ناور  امـش  يوس  هب  دایز  دادـعت  اب  ار  امـش  كرـشم 
امش يوس  هب  رکـشل  هس  وا  .دندیـسر و  هیکاطنا  رد  ناشبحاص  دزن  ات  دندمآ  امـش  فرط  هب  یکـشخ  ایرد و  زا  دندومن و  باتـش  امش 
ربـخ مبیرفن و  ار  امـش  مراد  تسود  تسا و  ناـسنا  درآ  رامـش  هب  دـناوت  یمن  دـنوادخ  زج  هک  يرادـقم  هب  کـی  ره  رد  هک  داتـسرف 

اهامش زا  یکی  دننامه  نم  .مینک  تروشم  رگیدکی  اب  دوخ  يار  هب  مه  نم  دوخ و  يأر  اب  امش  سپس  مناشوپن ، امش  زا  ار  ناتنانمـشد 
.متسه

وا هب  داتـسرف و  دورد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تفگ و  ار  دنوادخ  شیاتـس  ساپـس و  .تساخ  اپ  هب  نایفـسوبا  نبدـیزی 
.دیسر ترظن  هب  هچ  نآ  تسوکین  رایسب  تفگ :

رگا مهد  یم  تروشم  ار  وـت  نم  یتشادـن و  یفخم  اـم  زا  دیـسر  وـت  هب  اـم  نمـشد  زا  هچ  نآ  هک  ور  نیا  زا  .دـنک  تتمحر  دـنوادخ 
هچ نآ  رب  زج  داـمتعا  نم  سپ  دوـبن  مدرک ، هراـشا  نم  هچ  نآ  زا  ریغ  يزیچ  يأر  رگا  يا و  هدیـسر  دوـخ  ّتین  هب  سپ  دوـب  تـسرد 

نارسپ نانز و  ییآ و  دورف  ناناملسم  تعامج  اب  صمح  رهش  هزاورد ي  رب  هک  تسا  نینچ  مرظن  .منک  یمن  تسا ، ناناملـسم  حالص 
دزن قشمد  زا  ات  یتسرفب  دیلو  نبدلاخ  لابند  سپس  یهد ، رارق  نامرس  تشپ  ار  رهـش  سپـس  ینک  هناور  رهـش  نورد  هب  ار  نادنزرف  و 

ار نانآ  دنتـسه  وت  اب  هک  ناناملـسم  زا  یهورگ  اب  ات  دیایب  نیطـسلف  نیمزرـس  ندرا و  زا  هک  یتسرفب  صاع  نبورمع  لابند  دـیایب و  وت 
.ینک تاقالم 

رب تفگ و  دنوادخ  يانث  دمح و  تساخ ، اپ  هب  هنسح  نب  لیبحرش 
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تسین يزیرگ  ناناملسم  يارب  تحیصن  زا  هک  تسا  یهاگیاج  نیا  دعب ، اّما  تفگ : داتسرف و  دورد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
تمحز هب  ندرک  تحیصن  رد  ناناملسم  يارب  ار  شیار  ناج و  هک  تسام  زا  کی  ره  رب  درک  تفلاخم  شردارب  اب  ام  زا  يدرم  رگا  و 

هورگ يارب  ناگدـننک  تحیـصن  زا  دـنوادخ -  هب  دـنگوس  نم -  دزن  وا  دـمآ و  دـیزی  رظن  زا  ریغ  يزیچ  مرظن  هب  کنیا  نم  دزادـنا و 
حالـص نم  .تسا  ریخ  ناناملـسم  يارب  مراد  نامگ  هک  يزیچ  نآ  هب  منک  هراـشا  هک  نیا  زج  مرادـن  يا  هراـچ  یلو  تسا ، ناناملـسم 

هک ینیکرشم  زا  دنتسه  ام  نمـشد  نید  رب  نانآ  هک  یلاح  رد  دنوش ، دراو  صمح  مدرم  رب  ناناملـسم  نانز  ناکدوک و  هک  مناد  یمن 
رب هتـسکش و  ار  ام  نامیپ  نانیا  میوش ، لوغـشم  نآ  هب  ام  دوش و  گنج  نانآ  ام و  نایم  رگا  هک  متـسین  نمیا  دـنا و  هدـمآ  ام  يوس  هب 

.دنوش ام  نمشد  بّرقم  هلیسو  نیدب  دنرب و  هلمح  ام  نانز  ناکدوک و 

هچ نآ  اّما  دنراد و  تسود  ناتنمشد  تموکح  زا  رتشیب  ار  امش  تموکح  درک و  راوخ  ناتیارب  ار  نانآ  دنوادخ  تفگ : وا  هب  هدیبعوبا 
ینادرم .منک و  یم  نکاس  اج  نآ  رد  ار  نامیاه  هداوناخ  منار و  یم  نوریب  ار  رهش  نآ  مدرم  نم  يدناسرت  ار  ام  هچ  نآ  يدرک و  دای 

.دنیایب نامناردارب  ات  مینام  یم  یقاب  دوخ  ياج  رد  ام  دنتسیاب و  رهش  راوید  اه و  هزاورد  رب  هک  منک  یم  دراو  ار  ناناملسم  زا 

هحلاصم ناشلاوما  رب  نانآ و  اب  هک  یلاح  رد  مینک و  نوریب  رهـش  زا  ار  نانآ  وت  اب  هک  میراد  قح  اـم  هن  وت و  هن  تفگ : وا  هب  لـیبحرش 
« .مینکن ناشنوریب  رهش  زا  هک  میدرک 

«. بابحألاهضور  » باتک رد  يزاریش  ثّدحم  و  افصلاهضور »  » باتک هدنسیون ي  دنتسه : ربخ  نیا  نایوار  رگید  زا  زین 

لاثمت هّصق  رد  نایمور  هدیبعوبا و  يارجام   - 5

، هشبح ناناملـسم  زا  یکی  هکنیا  ربارب  رد  نارفاک  اـت  دوش  هدروآرد  شمـشچ  دوش و  هتخاـس  وا  زا  يا  همّـسجم  داد  هزاـجا  هدـیبعوبا 
: دنک تیاور  نینچ  يدقاو  .دنوش  یضار  دوب ، هدروآرد  يدمعریغ  ار  ناشناهاشداپ  همّسجم ي 

هک مدید  ار  ینوتس  تاراغ  زا  یکی  رد  تفگ : هک  هدش  لقن  رماع  نب  سمتلم  زا  »
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رد نآ ، فارطا  ندرک  يزاب  ندز و  رود  هب  نامنابـسا  اب  میدرک  عورـش  میدش و  هدز  تفگـش  نآ  زا  دوب ، نآ  رب  هاشداپ  ِلقره  لاثمت 
.دروآرد ار  لاـثمت  مشچ  تشادـن ، يدـمع  هکنآ  اـب  وا  درک و  کـیدزن  لاـثمت  هب  ار  وا  شبـسا  دوـب ، دـنلب  يا  هزین  هلدـنجوبا  تـسد 

هب ییالط  یبیلص  وا  .دندرک  وگزاب  ار  نایرج  هتفر و  هدنامرف  دزن  دندوب  رکشل  نابهگن  هک  نیرـسّنق  ِکلام  یمور  نارکون  زا  یهورگ 
روتـسد تشاذگ و  شرایتخا  رد  ناشن  نیگن  ياهدنبرمک  ریرح و  ياه  سابل  اب  مور  ناگرزب  زا  راوس  دـصکی  داد و  شنارای  زا  یکی 

افو دوخ  تنامض  هب  دیدرک و  ینکـش  نامیپ  ام  اب  وگب : وا  هب  ورب و  برع  ریما  دزن  تفگ : وا  هب  دنک و  یهارمه  ار  نانآ  رخطـصا  داد 
.ددرگ راوخ  دنک  ینکش  نامیپ  سک  ره  دیدومنن و 

هب دندید  هتـشارفارب  ار  بیلـص  هک  ناناملـسم  .دیـسر  هدیبعوبا  کیدزن  ات  درک  تکرح  راوس  دصکی  اب  تفرگ و  ار  بیلـص  رخطـصا 
؟ دیتسه یناسک  هچ  امش  تفگ : تفر و  ناشلابقتسا  هب  دیرپ و  هدیبعوبا  .دندروآ  ریز  هب  ار  نآ  دنتفاتش و  نآ  يوس 

.دیدرک ینکش  نامیپ  ییافو و  یب  امش  .متسه  وت  يوس  هب  نیرسنق  رادنامرف  هداتسرف ي  نم  تفگ : رخطصا 

؟ تسکش نامیپ  یسک  هچ  و  تسیچ ؟ ام  ینکش  نامیپ  ّتلع  تفگ : هدیبعوبا 

.دروآرد ار  ام  هاشداپ  مشچ  هک  تسکش  سک  نآ  ار  نامیپ  تفگ :

.منک یم  قیقحت  عوضوم  نیا  هرابرد  يدوز  هب  متسین و  هاگآ  نآ  زا  ادخ ، لوسر  قح  هب  تفگ : هدیبعوبا 

عالّطا نآ  زا  ار  ام  دروآرد ؟ ار  همّـسجم  مشچ  یـسک  هچ  برع ، هورگ  يا  دروآرب : ادـن  اـه  برع  ناـیم  رد  هدـیبعوبا  سپـس  تفگ :
: تفگ ورمع  نب  لیهس  نب  هلدنجوبا  دهد !

: دنتفگ ناهارمه  دنک ؟ یم  یضار  ام  زا  ار  وت  زیچ  هچ  .مداد  ماجنا  ار  نآ  دمعریغ  زا  نم 

هدیبعوبا دنرگنب  ناناملـسم  دهع  هب  يافو  هب  دنتـساوخ  یم  هنوگ  نیا  هب  میروآرد  ار  ناتهاشداپ  مشچ  هکنیا  رگم  میوش  یمن  یـضار 
.دندرک امش  همسجم ي  هب  هک  دینک  نامه  نم  هب  .متسه  نم  تفگ :

.دراد تیالو  برع  همه ي  رب  هک  ناتگرزب  هاشداپ  هب  زج  میوش  یمن  یضار  .میوش و  یمن  یضار  راک  نیا  هب  دنتفگ :
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.تسا نآ  زا  رترب  ام  هاشداپ  مشچ  تفگ : هدیبعوبا 

راک نیا  زا  ار  نانآ  هدیبعوبا  .دنـشکب  ار  نانآ  دنتـساوخ  دندرک و  دای  ار  رمع  مشچ  هک  نیا  زا  دندش  نیگمـشخ  ناناملـسم  و  تفگ :
.تشاد زاب 

.میروآ یمرد  وا  ياج  هب  ار  دوخ  ياه  مشچ  مینک و  یم  وا  يادـف  ار  نامیاهناج  میتسه و  ناـمماما  تسدریز  اـم  دـنتفگ : ناناملـسم 
ینوتس هب  ار  ناتریما  لکش  هکلب  میروآ ؛ یمنرد  ار  امش  مشچ  وا و  مشچ  تفگ : دنراد  ار  وا  نتشک  دصق  ناناملسم  دید  هک  رخطصا 

.دیدرک ام  هاشداپ  تروص  اب  هک  مینک  یم  نآ  اب  ار  يراک  نامه  میشک و  یم 

.دینک نینچ  دیهاوخ  یم  دمع  هب  امش  داد و  ماجنا  دمعریغ  يور  زا  ار  نآ  ام  تسود  دنتفگ : ناناملسم 

ینکش نامیپ  .منک  یم  تباجا  ار  ناش  هتـساوخ  نم  دندش  یـضار  نم  لکـش  هب  هورگ  نیا  رگا  .دینک  ربص  مدرم  يا  تفگ : هدیبعوبا 
هدیبعوبا سپس  دنرادن و  يدرخ  نامدرم  نیا  .میدرک  ینکـش  نامیپ  سپـس  میتسب  نامیپ  ام  .دیوگن  نخـس  مه  هورگ  نآ  منک و  یمن 

.درک تباجا  ار  ناش  هتساوخ 

مشخ يور  زا  ناشنادرم  زا  یکی  دوب  يا  هشیش  مشچ  ود  ياراد  هک  دندیـشک  ینوتـس  رب  هدیبعوبا  لکـش  دننام  یلیامـش  نایمور  سپ 
شموق هب  .درک  شهاگآ  راک  نآ  زا  تشگزاب و  نیرسنق  رادنامرف  دزن  رخطـصا  سپـس  .دروآرد  ار  لیامـش  مشچ  شا  هزین  اب  دمآ و 

هدیبعوبا هب  تبسن  رمع  ياه  نامگ   - 6(1) .دیسر » نایاپ  هب  دنتساوخ  یم  هچ  نآ  راک  نیا  اب  تفگ :

داهج زا  هتفرگ و  ارف  ار  وا  سرت  درک  رکف  درب و  اه  نامگ  وا  هب  تبـسن  رمع  درک ، هحلاصم  نیرـسّنق  مدرم  اـب  هدـیبعوبا  هک  یماـگنه 
هک تسا  حضاو  بیترت  نیدب  ...تشاد  شرذحرب  تیـصعم  زا  درک و  دـیدهت  ار  وا  هک  تشون  شیارب  يا  همان  سپ  .تسا  هتـسشنزاب 

هک دوبن  زیاج  دز و  یمن  رس  رمع  زا  راک  نیا  دوب  تّما » راد  تناما   » هدیبعوبا رگا 
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...درب اه  نامگ  وا  هب  تبسن 

.دنک هچ  نآ  زا  سپ  دنیبب  ات  دیـشک  یم  ار  لاس  نایاپ  راظتنا  درب و  یم  هلمح  صمح  رب  پچ  تسار و  زا  هدـیبعوبا  : » دـیوگ يدـقاو 
اه نامگ  وا  هب  تبـسن  درک و  راکنا  ار  شراک  نیا  دـیدن ، وا  زا  یحتف  همان و  داتفا و  ریخأت  هب  رمع  هب  هدـیبعوبا  راک  شرازگ  ندیـسر 

: تشون شیارب  سپ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  وا  داهج  زا  نداتسیازاب  سرت و  هک  درک  رکف  درب و 

رب .تسین و  وا  زج  يراگدرورپ  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یم  شیاتـس  .مکیلع  مالـس  حارج  نبهدـیبعوبا  هب  میحّرلا  نامحّرلا  هّللا  مسب  »
زا منک  یم  یهن  ار  وت  و  وا ، تیـصعم  زا  مراد  یم  ترذـحرب  دـنوادخ و  زا  ياوقت  هب  مهد  یم  تنامرف  متـسرف و  یم  دورد  شربماـیپ 

مکجاوزأ و مکناوـخإ و  مکئاـنبأ و  مُکؤاـبآ و  ناـک  نإ  لـق  : » تـسا هدوـمرف  ناـش  هراـبرد  شباـتک  رد  دـنوادخ  هـک  یـشاب  یناـنآ 
.داتسرف شیارب  ار  همان  و  .ناربمایپ » متاخ  رب  داتسرف  دورد  دنوادخ  .هیآ و  رخآ  ات  (1) مکتریشع »

نامیـشپ نیرـسّنق  مدرم  اب  هحلاصم  زا  هدیبعوبا  دنازیگنا  یمرب  داهج  رب  ار  نانآ  هک  دنتـسناد  دناوخ ، ناناملـسم  رب  ار  نآ  هک  یماگنه 
« .تسیرگ رمع  همان ي  يارب  هک  نیا  زج  دنامن  ناناملسم  زا  یسک  .دش و 

ناشیا اب  تاقالم  زا  شینارگن  ربمایپ و  اب  شتفلاخم  هب  هدیبعوبا  فارتعا   - 7

زا ولمم  ار  شا  هناخ  درک و  تفلاخم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامرف  اب  دوخ  ناراکتمدخ  نابسا و  نداد  شهاک  زا  هدیبعوبا 
!؟ ...منک تاقالم  ار  ادخ  لوسر  هنوگچ  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  هک  ییاج  ات  درک  بسا  لبطصا  کی  اه و  هدنب 

زا رماـع  نب  هّللادـبع  راکتمدـخ  سیکأ  نب  ملـسم  هبـسحوبا  زا  ورمع ، نب  ناوفـص  زا  هریغملاوبا ، ار  اـم  درک  ثیدـح  : » دـیوگ دـمحا 
.دیرگ یم  هک  دید  دش و  دراو  وا  رب  رفن  کی  تفگ : هک  حاّرج  نبهدیبعوبا 

؟ دنایرگ یم  ار  وت  زیچ  هچ  هدیبعوبا  يا  تفگ :
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یم ناناملـسم  رب  دنوادخ  هچ  نآ  زا  دومرف  دای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  هک  تسا  نیا  ما  هیرگ  ببـس  تفگ :
هدنسب ار  وت  سپ  داتفا ، ریخأت  هب  تلجا  رگا  هدیبعوبا  يا  تفگ : دومرف و  دای  ار  ماش  هک  نیا  ات  دتـسرف ، یم  نانآ  رب  تمینغ  دیاشگ و 
تمدخ هک  يراکتمدخ  دیامن و  ترفاسم  وت  اب  هک  يراکتمدخ  دنک و  تمدخ  ار  وت  هک  يراکتمدـخ  رفن : هس  ناراکتمدـخ  زا  تسا 

تراب يارب  ییاپراچ  تیاپ و  يارب  ییاپراچ  تسا : هدنسب  ددع  هس  ار  وت  نایاپراچ  زا  دنک و  دمآ  تفر و  نانآ  اب  دنک و  تا  هداوناخ 
.تسا هدش  اپراچ  زا  ُرپ  هک  مرگن  یم  ملبطصا  هب  هدش و  ُرپ  هدنب  زا  هک  مرگن  یم  ما  هناخ  هب  کنیا  سپس  ...تمالغ  يارب  ییاپراچ  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  موش !؟ يوربور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  نیا  زا  سپ  هنوگچ  سپ 
: دومرف شرافس  ار  ام  ملس 

بحم (1)و  .درک » تقرافم  نم  زا  هک  دـنک  تاقالم  هنوگ  نامه  هب  ارم  هک  دـنرت  بوبحم  میارب  رت و  کیدزن  نم  هب  امـش  زا  یناسک  »
.رکاسع (3) نبا  زا  یقتم  یلع  اّلم  .تسا (2)و  هدرک  لقن  ار  نآ  دمحا  زا  يربط  نیّدلا 

هدیبعوبا دهز  رد  هدش  لعج  ثیدح 

باتک رد  .دـشاب  یم  ادـیوه  نآ  رب  لعج  یگتخاس و  راثآ  هک  دـنا  هدرک  لعج  هدـیبعوبا  دـهز  رد  یثیدـح  ّتنـس  لـها  همه ، نیا  اـب 
ناگرزب نایرکشل و  ناهدنامرف  دیسر  ماش  هب  باطخ  نبرمع  یتقو  تفگ : هک  ریبز  نبهورع  زا  وا : دهز  رکذ   » تسا هرضّنلا » ضایّرلا  »

.دـیآ یم  تدزن  نـآلا  دـنتفگ : .هدـیبعوبا  تفگ : یـسک ؟ هچ  دـنتفگ : تساـجک ؟ مردارب  تفگ : رمع  .دـنتفر  شلابقتـسا  هب  نیمزرس 
زاهج شرپس و  شریـشمش و  زج  وا  هناخ ي  رد  .دـش  دراو  شا  هناـخ  هب  سپـس  .درک  هقناـعم  وا  اـب  دـمآ و  دورف  دـمآ ، هک  یماـگنه 

! دنتفرگ تنارای  هچ  نآ  یتفرگ  یم  تدوخ  يارب  شاک  يا  تفگ : وا  هب  رمع  .دیدن  شرتش 
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دزن نآلا   » زا دـعب  درک و  لقن  لئاضفلا » هوفـصلا و   » رد ار  نآ  .تسا  سب  زور  مین  ات  نم  يارب  رادـقم  نیمه  نینمؤملاریما ! يا  تفگ :
.دمآ تشاد ، راهم  ینیب  رب  ینامسیر  هک  هّدام  يرتش  رب  راوس  سپ  دوزفا : دیآ » یم  وت 

نم دزن  ار  دوـخ  یگدـنز  هک  نیا  زج  یهاوـخ  یمن  ینک ! هچ  هک  تفگ : .ربـب  تلزنم  هب  ار  اـم  تفگ : وا  هب  رمع  تسا : یتـیاور  رد  و 
.دیدن يزیچ  دش و  شلزنم  دراو  سپ  تفگ : .ینک  بارخ 

وت دزن  ییاذـغ  ایآ  يریما !! وت  هک  یلاـح  رد  منیب  یمن  يریـشمش ، یحدـق و  نیز و  دـمن ، کـی  زج  نم  تساـجک ؟ تلیاـسو  تفگ :
هک متفگ  وت  هب  تفگ : وا  هب  هدـیبعوبا  .تسیرگ  رمع  سپ  .تفرگرب  ینان  ياـه  هّکت  نآ  زا  تفر و  یمُخ  فرط  هب  هدـیبعوبا  تسه ؟
يا تفگ : رمع  .دـناسرب  زور  مین  هب  ار  وـت  هچ  نآ  دـنک  یم  تیاـفک  ار  وـت  نینمؤـملاریما ، يا  دوـش  یم  بارخ  نـم  شیپ  تیگدـنز 

: مراهچ هجو  (1) .تفیرف » وت  زج  ار  ام  همه ي  ایند  هدیبعوبا !

دـشاب هدرک  هدارا  تناما ، هب  هدیبعوبا  صاصتخا  زا  رگا  نوچ  دوش ؛ یمن  هدروآرب  یمـصاع  دوصقم  میریذپب  مه  ار  ثیدـح  نیا  رگا 
روهظ حوضو و  لامک  رد  نآ  ندوب  لطاب  دنتسین ؛ فصّتم  تناما  تفص  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  کی  چیه  هک 
هباحـص رگید  ندوب  فصّتم  زا  رتدیدش  رتشیب و  تفـص  نیا  هب  هدیبعوبا  ندوب  فصّتم  هک  دنایامنب  دهاوخب  راک  نیا  زا  رگا  .تسا و 

رتشیب شندوب  فصّتم  هک  دنک  یمن  قیدصت  ناناملسم  زا  يدنمدرخ  نوچ  تسا ؛ ندوب  لطاب  تیاهن  رد  زین  نیا  تسا ، تفـص  نیا  هب 
تفص هب  راّمع  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  دننام  كاپ  باحصا  رگید  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ادخ ، لوسر  سفن  ندوب  فصّتم  زا 

.دشاب تناما 

هب تبـسن  نانآ  هک  میهد  لامتحا  دنچره  هدوب ؛ رادتناما  نیخیـش  زا  رتشیب  هدیبعوبا  هک  دنـشاب  مزتلم  ّتنـس  لها  هک  تسا  دـیعب  زین ، و 
ببس نآ  هب  دنشاب  مزتلم  یموس 
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تفـص رد  باحـصا  رگید  رب  یتّیزم  ار  هدـیبعوبا  لاح  ره  هب  .دوب  هتفای  ترهـش  ناناملـسم  قوقح  دـنوادخ و  لام  رد  تناـیخ  هب  هک 
رارق شناد  رهـش  ياهرد  زا  یکی  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باب  ار  وا  تسا  زیاج  هنوگچ  هاـگ  نآ  تسین و  يراد  تناـما 

!؟ میهد

: مجنپ هجو 

تناـما ملع و  ناـیم  یتمزـالم  هچ  سپ  .تسا  عونمم  شناد » هب  زج  دـیآ  یمن  تسد  هب  يراد  تناـما  : » دـیوگ هک  یمـصاع  هتفگ ي 
دوجو یلیلد  تسا  نیما  هدـیبعوبا  هک  میتفریذـپ  رگا  نیارباـنب  دـشاب و  یم  ادـج  نادـجو  عطق و  هب  شناد »  » زا يراد » تناـما  « ؟ تسا

.دشاب شناد  يور  زا  تناما  يادا  هک  درادن 

: مشش هجو 

طوبرم ماکحا  رابخا و  هک  دوب  هتسیاش  دوب ، يراد  تناما  رد  ملعلا  هنیدم  باب  هدیبعوبا  رگا  میدروآ ، هچ  نآ  مامت  زا  یشوپ  مشچ  اب 
زا يزیچ  هراب  نیا  رد  یلو  دیسر ؛ یم  وا  قیرط  زا  شرتشیب  لقاال  ای  دیسر و  یم  هدیبعوبا  هلیسو ي  هب  شناد  رهـش  زا  يراد  تناما  هب 

باب هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تسا ؛ هدرکن  ییاعّدا  نینچ  زگره  ّتنـس  لها  زا  سک  چیه  هدنامن و  یقاب  هجرد ، نآ  اب  هدـیبعوبا 
؟ دشاب يراد  تناما  رد  ملعلا  هنیدم 

: متفه هجو 

راثآ هک  دوبن  مزال  ایآ  دوب ، يراد  تناما  رد  ملعلا  هنیدم  باب  هدیبعوبا  رگا  مییوگ : تشذگ ، هچ  نآ  مامت  هب  تبـسن  ندـمآ  هاتوک  اب 
هریـس و هیاپ ي  رب  يراد  تناما  رد  رهـش  نآ  يارب  يرد  اـت  دـشاب  ناـیامن  شیاـهراک  هریـس و  رد  شیاـه  هناـشن  يراد و  تناـما  نیا 

؟ دشاب شیاهراتفگ  لامعا و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يراد  تناما  رگناشن  ددرگ و  شلاعفا 

: متشه هجو 

نیرت مک  نیا  ...دـشاب و  رود  هّزنم و  تسا  يراد  تناما  یفانم  هچ  ره  زا  درم  نیا  دـیاب  لـقاال  مییآ  هاـتوک  نیـشیپ  ياـه  هتفگ  زا  رگا 
؛ دشاب ملع  رهـش  نآ  يارب  يرد  تفـص  نیا  رد  دهاوخ  یم  دـشاب و  يراد  تناما  هب  فصّتم  دور  یم  دـیما  هک  تسا  یـسک  زا  راظتنا 

نیا ندوب  رود  هدیبعوبا  لاوحا  رابخا و  هریس و  رد  شاکنک  لّمأت و  اب  یلو 
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.دـش و هدروآ  کیدزن  هتـشذگ ي  رد  نآ  زا  ییاه  هنومن  درادـن و  ار  تلزنم  نآ  تقایل  هک  نیا  دوش و  یم  رهاـظ  تفـص  نیا  زا  درم 
.تسا دنوادخ  زا  قیفوت 

تسا شناد  رهش  ياهرد  زا  رذوبا  هک  نیا  ياعّدا  ندوب  لطاب   - 11

هراشا

، درگنب یسیع  دهُز  زا  یـشخب  هب  دهاوخب  سک  ره  دومرف : رذوبا  هرابرد ي  يرگید  ثیدح  رد  : » دیوگ شا  هتفگ  نایاپ  رد  یمـصاع 
.دنک هاگن  وا  هب 

هب ار  یسک  نیمز  دومرف : داد و  رارق  وا  يارب  زین  ار  ییوگتسار  ِرد  دشاب و  دهز  رد  رهش  نآ  زا  يرد  مه  رذوبا  هک  تسا  راوازـس  سپ 
ِرد ییوگتـسار و  ِرد  داد : رارق  رد  ود  وا  يارب  سپ  رذوبا ، زا  رتوگتـسار  تخادنین ، هیاس  یـسک  رب  نامـسآ  درکن و  لمح  دوخ  تشپ 

« .تسا شناد  مامت  عماج  ایند  رد  دهُز  و  دهُز ،

: تسا لّمأت  لباق  یهوجو  شا  هتفگ  هرابرد ي  مییوگ :

دراد قرف  نارگید  هرابرد ي  وا  ترابع  اب  رذوبا  هرابرد ي  یمصاع  ترابع   - 1

ترابع اب  دراد  فالتخا  ترابع  نیا  و  دشاب » دهز  رد  رهش  نآ  زا  يرد  مه  رذوبا  هک  تسا  راوازـس  سپ  : » هک یمـصاع  هتفگ ي  نیا 
هتساوخ ار  یقیقح  ینعم  تسا » راوازـس   » هملک ي زا  رگا  سپ  .داد  رارق  رَد  ار  نانآ  مزج  روط  هب  هک  هباحـص  رگید  هرابرد ي  شیاه 

دهز و رد  هک  نیا  دنراد و  ناعذا  رذوبا  نامرورـس  ردق  ییالاو  هب  نانآ  نوچ  درادـن ؛ یتافانم  هعیـش  دوصقم  بولطم و  اب  نیا  دـشاب ،
نأش هدش و  دراو  شرد  زا  شناد ، نآ  رهش  هب  هک  تسا  یناسک  زا  هیماما  هعیش ي  دزن  رذوبا  .تسا و  هدیـسر  هجرد  نیرتالاب  هب  عرو 

.تسا هدشن  لصاح  نیلسرملا  دّیس  باحصا  زا  يدودعم  دارفا  يارب  زج  هک  هدروآ  تسد  هب  يدنلب  ماقم  و 

ریغ يارب  ار  نآ  هک  هنوگ  نامه  دشاب  رذوبا  يارب  يرد  تابثا  شفده  هتساوخ و  ار  يزاجم  يانعم  تسا » راوازـس   » هملک ي زا  رگا  و 
: تسا دراو  داریا  دنچ  نادب  سپ  تسا ؛ هدرک  اعّدا  وا 

زج میهد  رارق  رهش  نآ  يارب  يرد  ار  هباحص  زا  کی  ره  هک  تسین  زیاج  تسخن :
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.دشاب ردقلا  لیلج  رایسب و  لئاضف  ياراد  یباحص  نآ  هک  دنچ  ره  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یحیرص  ّصن  هب 

رذوـبا .يدـیمهف و  تشذـگ  هچ  نآ  زا  هک  دـشاب  یم  تمـصع  مزلتـسم  هک  تسا  گرزب  یتفارـش  ندوـب ، رهـش  نآ  يارب  يرد  مود :
.تسین موصعم  عامجا  روط  هب  هقرف  ود  ره  دزن  شیگرزب  تلالج و  اب  يرافغ 

داّحتا ماقم  هب  سفن  ناج و  رد  دیسر ، ییالاو  تاجرد  دنلب و  ياه  ماقم  هب  دنچره  رذوبا  تسا و  دّحتم  رهش  نآ  اب  رهش  نآ  رد  موس :
.دیسرن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب 

مالسلا و مهیلع  تیبلا  لها  يرای  یتسود و  اب  رگم  درواین ، تسد  هب  ار  اه  تلیضف  نآ  دیسرن و  اه  هجرد  نآ  هب  رذوبا  هکنیا  مراهچ : 
سپ تسا ، ناشیا  ياپ  ياـج  رب  نداـهناپ  ناـنآ و  هب  شیگدرپسرـس  شیاـه ، یکین  نیرترب  تبقنم و  نیرتـالاب  هکلب  ناـنآ ؛ زا  يوریپ 

هژیو ي ياه  تلیضف  زا  ندوب ، ملع  ِرهش  ِرد  هک  تسا  مولعم  و  دشاب ، کیرـش  ناراوگرزب  نآ  هژیو  تاماقم  رد  وا  هک  تسین  هتفریذپ 
.دنهد یم  یهاوگ  نآ  هب  هتشذگ  هدش ي  لقن  ياه  ثیدح  هک  هنوگ  نامه  .تسا  ناشیا 

نکل دـشاب ، هتـشاد  یـشیپ  باحـصا ، ماـمت  رب  تفـص  نیا  رد  هک  تسا  نیا  شا  همزـال  دـهُز ، رد  وا  ِندوـب  ملعلا  هنیدـم  باـب  مجنپ :
ناشیا زا  رتدهاز  رذوبا  هکنیا  هب  دسر  هچ  تسین  هتفریذپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامرورـس  هبترم ي  هب  تفـص  نیا  رد  شندیـسر 

.دیامنب ار  ییاعّدا  نینچ  هک  دیاشن  نینمؤم  هب  دسر  هچ  ناناملسم  زا  کی  چیه  دشاب و 

؟ دشابن نآ  زا  يرد  مالسلا  هیلع  یلع  دشاب و  دهز  رد  رهش  نآ  ِرد  رذوبا  هک  دوش  یم  هنوگچ  سپ 

: تسا تّنس  لها  هب  دّرفتم  ياه  ثیدح  زا  یسیع  ترضح  هب  رذوبا  تهابش  ياه  ثیدح   - 2

رب تساه و  نآ  لقن  زا  لامالام  ناشیاه  باتک  و  تسا ، هدـش  هتفریذـپ  هقرف  ود  ره  دزن  رذوبا  دایز  رایـسب  ياه  تبقنم  اـه و  تلیـضف 
زا مالـسلا  اهیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  هب  رذوبا  تهابـش  ياه  ثیدح  نکیل  .دـنک  راکنا  یفن و  ار  اه  نآ  هک  تسین  زیاج  یـسک 

ار اه  نآ  نومضم  دننک و  یمن  تیاور  ار  اه  ثیدح  نآ  نایعیـش  هک  ور  نیا  زا  .تسا  ّتنـس  لها  هب  رـصحنم  هک  تسا  ییاه  ثیدح 
هیبشت نانآ  دزن  نوچ  دننیب ؛ یمن  حیحص 
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.تسین زیاج  موصعم  هب  موصعمریغ 

تسا هدرک  لقن  رذوبا  دهز  رد  یمصاع  هک  یثیدح  ندوب  ذاش   - 3

رد ّتنس  لها  هک  ییاه  ثیدح  .تسین  دوجوم  فورعم  روهـشم و  ثیدح  ياه  باتک  رد  هدروآ  اج  نیا  رد  یمـصاع  هک  ار  یثیدح 
: تسا رارق  نیا  زا  دنا  هدرک  تیاور  میرم  نب  یسیع  ترضح  دهز  هب  رذوبا  دهز  هیبشت 

: تفگ هک  هدش  لقن  رذوبا  زا   » هک تسا  هدرک  لقن  شدانسا  اب  يذمرت  هچ  نآ 

تسار ار  ییوگنخس  تسا  هدرکن  لمح  دوخ  تشپ  رب  نیمز  هدنکفین و  هیاس  نامسآ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ار وا  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ : يا  هدـننکدسح  دـننام  باّطخ  نبرمع  مالـسلا »  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هیبش  رذوبا ، زا  رتافواب  رتوگ و 

نینچ ار  ثیدـح  نیا  یـضعب  .تسا و  تهج  نیا  زا  بیرغ  نسح و  یثیدـح  نـیا  .دـینادب  مـه  امـش  يرآ ، دوـمرف : یناد ؟ یم  نـینچ 
هدرک لقن  ّربلادبع  نبا  هچ  نآ  (1)و  .دور » یم  هار  نیمز  يور  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  دهز  اب  رذوبا  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور 

زین (2)و  .تسا » شدهز  رد  میرم  نب  یسیع  هیبش  متّما  رد  رذوبا  دومرف : هک  دش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  : » دیوگ
میرم نب  یـسیع  دـهز  رب  متّما  رد  رذوبا  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هدرک  لـقن  ربلادـبع  نبا  هچ  نآ 

تـسار ییوگ  نخـس  درکن  لمح  دوخ  تشپ  رب  نیمز  دـنکفین و  هیاس  نامـسآ  : » تسا هتفگ  هدرک و  لقن  یقتم  هچ  نآ  (3)و  .تسا »
.ًالسرم رانید ، نب  کلام  زا  دعس  نبا  زا  .دنک  هاگن  رذوبا  هب  درگنب ، میرم  نب  یسیع  دهز  هب  دهاوخ  یم  هک  ره  .ار  رذوبا  زا  رتوگ 

سک ره  نم ، زا  دـعب  يدرم  سپـس  ار ، رذوبا  زا  رتوگتـسار  ییوگنخـس  درکن  لـمح  دوـخ  تشپ  رب  نیمز  دـنکفین و  هیاـس  نامـسآ  »
رد میرم  نب  یسیع  هب  هک  دوش  لاحشوخ 

ص:675
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(1) .ًالسرم » سیق ، نب  عنجه  زا  رکاسع  نبا  .دنک  هاگن  رذوبا  هب  سپ  درگنب  امیس  دهز و 

رذوبا ییوگ  تسار  هرابرد ي  یمصاع  نخس  هب  یهاگن   - 4

« ...داد رارق  شیارب  ار  ییوگتسار  ِرد  زین  : » یمصاع نخس  اّما  و 

هب رذوبا  هک  دنک  نایب  دهاوخ  یم  رگا  .دراد  ار  هدش  رکذ  هجو  ود  ره  لامتحا  رذوبا  دهز  هرابرد ي  وا  نیـشیپ  هتفگ ي  دننام  زین  نآ 
بیذکت ار  وا  شناوریپ  نافع و  نب  نامثع  هک  دنچ  ره  درادن ، نآ  رد  یثحب  ناناملـسم  زا  کی  چیه  تسا ، فصّتم  وکین  تفـص  نیا 

، هجهل رد  ییوگتـسار  تسا و  لطاب  نیـشیپ ، لیلد  نامه  هب  نیا  دشاب ، ییوگ  تسار  رد  ملع  رهـش  زا  يرد  وا  دهاوخب  رگا  دندرک و 
.تسین ندوب ، ملعلا  هنیدم  باب  مزلتسم 

رد ار  یقیقح  لعج  رگا  دهز » ِرد  ییوگ و  تسار  ِرد  درک : لعج  رَد  ود  شیارب  سپ   » .دوش یم  لطاب  شا  هتفگ  میدروآ  هچ  نآ  اب  و 
.دشاب هدرک  هدارا  نخس  نیا 

« ...دنکفین هیاس  : » ثیدح رد  یمصاع  فّرصت   - 5

رد ثیدـح  نیا  ظفل  ریاغم  تسا  هدروآ  وا  هک  یظفل  نوچ  دـیدرک ؛ هظحـالم  ..دـنکفین » هیاـس   » ثیدـح رد  ار  یمـصاع  يراکتـسد 
.تسا هدشن  نشور  ام  يارب  فّرصت  نیا  هجو  اّما  .دشاب  یم  ناناملسم  نابز  رب  هچ  نآ  تسا و  هقرف  ود  ره  ياه  باتک 

تساه شناد  مامت  عماج  دهز  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب   - 6

مامت عماج  رذوبا  رگا  اریز  تسا ، رهاظ  ًالماک  هک  هنوگ  نامه  تسا ، لطاب  ینخـس  تساه » شناد  مامت  عماج  دـهز  : » شا هتفگ  اّما  و 
دوش و یمن  مزتلم  رما  نیا  هب  سک  چیه  و  دوب ، یم  شناد  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هجرد ي  رد  شدهز  ّتلع  هب  دشاب  اه  شناد 

.تسا رامش  یب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندوب  رتدنمشناد  لئالد 

اب شناد  رد  رذوبا  ندوب  يواسم  مزلتسم  یمصاع  هتفگ ي  نیا  هکلب 
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.تسا نالطب  تیاهن  رد  نیا  ...دوش و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.دشاب یم  ماقم  نیا  رد  یمصاع  هتفگ ي  هرابرد ي  نخس  نایاپ  نیا 

: ثیدح هرابرد ي  یبّیط  نخس  اب  - 3

هراشا

« همکحلاراد انأ  »

نآ تسا  يرورض  هک  دراد  همکحلاراد » انأ   » ثیدح هرابرد ي  یلیوأت  هاکشملا »  » هدننک ي حرش  یبّیط  دّمحم  نب  هّللادبع  نب  نیسح 
: دیوگ ...مینک  المرب  ار  شبیع  لقن و  ار 

هب هدوـب و  وا  هب  صوـصخم  شناد  تمکح و  نتفرگ  هک  دـنیوج  کّـسمت  لـیثمت  نـیا  هـب  هعیـش  دـیاش  اـهباب » یلع  و  : » شا هدوـمرف  »
يادـخ .دوـش و  یم  دراو  هناـخ  هب  رد  زا  سک  ره  هک  تسین  نیا  زج  هک  ور  نیا  زا  وا ، هطـساو ي  هب  رگم  دـنک  یمن  زواـجت  يرگید 

: دومرف لاعتم 

(1) اهباوبأ » نم  تویبلا  اوتأ  یّقتا و  نم  ّربلا  نکلو  اهروهظ  نم  تویبلا  اوتأت  نأب  ّربلا  سیل  »

: میوگ (2) .دشاب » یم  رد  تشه  ياراد  یلاح  رد  تسین ؛ تمکح  هناخ ي  زا  رت  عیسو  تشهب  هناخ ي  هک  اریز  دنرادن ؛ یلیلد  نانآ  و 

هب اـج  نیا  .ددرگ و  یم  حـضاو  تشذـگ  هچ  نآ  زا  اـه ، نآ  نیرتشیب  هک  تسا ، دـساف  يرایـسب  ياـه  هجو  زا  هک  تسوا  نخـس  نیا 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب 

یبّیط نخس  ندوب  لطاب  ياه  هجو 

تسین رد  کی  زا  شیب  نتشاد  مزلتسم  هناخ  تعسو   - 1

و هناخ ، تعسو  بسانت  هب  تسا  هناخ  ِرد  ندوب  عیـسو  شا  همزال  هکلب  تسین ؛ رد  کی  زا  شیب  نتـشاد  هناخ  تعـسو  همزال ي  زگره 
هدیسر ییاج  هب  رد  نیا  تعسو  .تمکح  هناخ ي  تعسو  بسانت  هب  تمکح  هناخ ي  ِرد  تعسو  رد  تسین  یّکش 

ص:677

/. هرقب 189 ( . 1 - 1
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باتک نیا  يال  هبال  رد  نایب  نیا  رب  نوزفا  دروم  نیا  رد  ...دیـسرن و  نآ  هب  غیلب  ناـیوگ  نخـس  ياـه  تراـبع  اـمکح و  ياـهدرخ  هک 
شناد ناحبـس  دنوادخ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هچ  نآ  زا  : » تسا هتفگ  هدرک و  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  یّکم  رجح  نبا  دمآ و  دـهاوخ 

نیرترواد تسا : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شا  هدومرف  تسا ، رـصاق  شا  هرابرد  اه  تراـبع  هک  هداد  صاـصتخا  یلع  هب  ار  ییاـه 
رهـش یتیاور  رد  متمکح و  هناخ ي  نم  شا : هدومرف  .تسین و  شا  هرابرد  یعازن  هک  تسا  یحیحـص  ثیدـح  نیا  تسا و  یلع  امش 

.تسا (1) نآ  رد  یلع  مشناد و 

شتعسو هیاپ ي  رب  هن  تسا  نایتشهب  ياهرادرک  هیاپ ي  رب  تشهب  ياهرد  ندوب  ددعتم   - 2

هیاپ رب  نآ  نییعت  تشهب و  ياهرد  ندوب  ددعتم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تسا  هدش  لقن  ّتنس  لها  ياه  باتک  رد  هک  يرایسب  ياهربخ 
تـشهب هناخ ي  هک  دوش  هتفگ  هک  نیا  ات  تشهب  تعـسو  هیاپ ي  رب  هن  دـشاب و  یم  ایند  راد  رد  نایتشهب  زا  هدـشرداص  ریخ  لاـعفا  ي 

ای رد  تشه  ياراد  زین  تمکح  هناخ ي  هک  دـیآ  مزال  اـت  تسا  رد  تشه  ياراد  هک  یلاـح  رد  تسین  تمکح  هناـخ ي  زا  رت  عیـسو 
: شیاه مان  تشهب و  ياهرد  دادعت  باب  : » دیوگ یطویس  مینک : رکذ  ار  اهربخ  هنوگ  نیا  نتم  هک  تسین  دب  ...دشاب  رتشیب 

: دومرف لاعتم  دنوادخ 

(2) اهباوبأ » تحتف  اهوؤاج و  اذإ  یّتح  ًارمز  هّنجلا  یلإ  مّهبر  اوّقتا  نیّذلا  قیس  «و 

، تسا رد  تشه  تشهب  رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : دـنا  هدرک  لقن  دعـس  نب  لهـس  زا  يراخب  ملـسم و 
: دوش یم  هتفگ  نآ  هب  هک  تسا  يرَد  تشهب  رد  تسا : رگید  یظفل  رد  .دـنوش و  یمن  شدراو  ناراد  هزور  زج  هک  نایّرلا  باـب  یکی 

.دوش یمن  دراو  ناشهارمه  نانآ ، زا  ریغ  یسک  دنوش و  یم  دراو  نآ  زا  ناراد  هزور  تمایق  زور  نایّرلا ،

دوش و هتـسب  رد  دـش  لخاد  ناشرفن  نیرخآ  هک  یماگنه  دـنوش ، یم  دراو  رد  نآ  زا  سپ  دنتـسه ؟ اجک  ناراد  هزور  دوش : یم  هتفگ 
.دوش یمن  دراو  نآ  زا  رگید  سک  چیه 

ص:678
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.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  دننام  هریرهوبا  ثیدح  زا  طسوألا »  » رد یناربط 

هار رد  ار  شتورث  زا  تفج  ود  هک  یسک  دومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هریرهوبا  زا  خیش  ود  و 
هدناوخ زامن  رد  زا  دشاب ، زامن  لها  زا  سک  ره  تسا ، ییاهرد  ار  تشهب  دوش و  یم  توعد  تشهب  ياهرد  زا  دـنک ، قافنا  دـنوادخ 

، دوش یم  هدناوخ  هقدص  ِرد  زا  دشاب ، هقدص  لها  زا  سک  ره  و  دوش ، یم  هدناوخ  نایّرلا  ِرد  زا  دشاب  هزور  لها  سک  ره  .دوش و  یم 
« اهباوبأ تحُتف  اهوؤاج و  اذإ  یّتح   » هیآ ي ریسفت  رد  یطویـس  (1)و  .دوش » یم  هدـناوخ  داهج  ِرد  زا  دـشاب ، داهج  لها  زا  سک  ره  و 
رد دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  دعـس  نب  لهـس  زا  یناربط  ملـسم و  يراخب و  : » دـیوگ

.دنوش یمن  دراو  نآ  زا  ناراد  هزور  زج  دوش و  یم  هدناوخ  نایّرلا »  » هک يرد  تساه  نآ  زا  تسا ، رد  تشه  تشهب 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  ناّبح  نبا  یئاسن و  يذمرت و  ملـسم و  يراخب و  دمحا و  کلام و  و 
ار تشهب  دوش و  یم  هدـناوخ  تشهب  ياهرد  زا  دـنک ، قافنا  دـنوادخ  هار  رد  ار  شتورث  زا  تفج  ود  سک  ره  دومرف : ملـس  هلآ و  و 
« هقدـصلا باب   » زا دـشاب  هزور  لها  زا  سک  ره  و  دوش ، یم  هدـناوخ  هالّـصلا » باب   » زا دـشاب ، زامن  لـها  زا  سک  ره  .تسا  ییاـهرد 
زا متاحوبا  نبا  : » تسا باتک  نیمه  رد  (2)و  ...دوش » یم  هدناوخ  داهجلا » باب   » زا دشاب  داهج  لها  زا  سک  ره  دوش و  یم  هدـناوخ 

يارب يرد  ناراد ، هزور  يارب  يرد  نارازگزاـمن ، يارب  يرد  تسا : رَد  تـشه  تـشهب  يارب  تـفگ : هـک  دـنک  یم  لـقن  ساـّبع  نـبا 
.نارکاش يارب  يرد  نارکاذ و  يارب  يرد  نادهاجم ، يارب  يرد  هرمع ، ناگدنهد  ماجنا  يارب  يرد  جاّجح ،

ياهرد زا  يرد  لمع ، ره  يارب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدروآ  هریرهوبا  زا  لقن  هب  دمحا  و 
(3) .دنوش » یم  توعد  نآ  هب  لمع  نآ  لها  هک  دشاب ، تشهب 
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هناگ ي تشه  ياهرد  رگید  و  تفگ : یـضاق  .تسا  داهج  هزور و  هقدص و  زامن و  نانچ ، ِرد  نینچ و  رد  زا  روظنم  : » دـیوگ يوون  و 
 ، نیـضار باب  ساّنلا و  نع  نیفاع  باب  ظیغلا و  نیمظاکلا  باـب  رد  و  تسا ، هدـش  رکذ  هبوتلا » باـب   » رد يرگید  ثیدـح  رد  تشهب 

، دـنوش یم  تشهب  دراو  باسح  نودـب  هک  يرفن  رازه  داتفه  ثیدـح  رد  تسا و  هدـمآ  اـه  ثیدـح  رد  هک  تسا  رد  تفه  نیا  سپ 
زا تسا : لوصالا  رداون  رد   » و دیوگ : ینالطـسق  (1)و  .دشاب » متـشه  ِرد  هک  دیاش  سپ  دنوش ، یم  دراو  نمیأ  ِرد  زا  هک  تسا  هدـمآ 
رب رگید  ياهرد  تسا و  هبوتلا » باـب   » و همحّرلا » باـب   » ناـمه هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  باـب  تشهب ، ياـهرد 
هک نمیأ  ِرَد  نایـضار ، ِرَد  مشخ ، ناگدـنربورف  رَد  ضایع : دزن  .هرمُع و  ِرَد  جـح ، ِرد  هاکز ، ِرد  تسا : هدـش  میـسقت  کـین  ياـهراک 
نآ هب  هـک  تـسا  يرد  تـشهب  رد  و  ًاـعوفرم : هریره  زا  لـقن  هـب  يرجآ  دزن  .دـنوش و  یم  دراو  نآ  زا  دـنرادن  یباـسح  هـک  یناـسک 
زا تسامـش  ِرَد  نیا  دنتـشاد ، تموادم  رهظ  زامن  رب  هک  یناسک  دنیاجک  دهد : یم  ادـن  يدانم  تمایق  زور  .دوش  یم  هتفگ  یحـضلا » »
یم هتفگ  حرفلا »  » نآ هب  هک  تسا  يرد  تشهب  يارب  دـنک : یم  لقن  ًاعوفرم  ساّبع  نبا  زا  لـقن  هب  سودرفلا »  » رد .دـیوش و  دراو  نآ 

يارب يرد  لاّـطب : نبا  دزن  و  رکِذ ، يارب  يرد  تسا : يذـمرت  دزن  .دوش و  یمن  دراو  ناـکدوک  هدـننک ي  ناـمداش  زج  نآ  زا  دوـش و 
.نایابیکش

شاداپ و يارب  نآ  زا  هک  دبای  یم  صاصتخا  وا  هب  دـشاب  شبـسانم  هک  يرد  دـهد ، ماجنا  رایـسب  ار  یتدابع  سک  ره  هک  نیا  هجیتن  و 
.دوش یم  هدناوخارف  رجا 

تشاد یمارگ  ناونع  هب  دش  عمج  رما  نیا  یـسک  يارب  رگا  هک  دشاب  تاعاط  عاونا  همه  لماش  ناشراک  هک  یناسک  دنتـسه  كدنا  و 
(2) .دشاب » هداد  ماجنا  رتشیب  هک  تسا  یلمع  رَد  نآ  دوب و  دهاوخ  رَد  کی  زا  ندشدراو  ّالا  .دوش و  یم  هدناوخ  اهرد  مامت  زا 

 - 3

« تشهب هناخ ي   » هب ار  نتشیوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لیثمت 

هناخ ي  » هب ار  دوخ  فیرش  سفن  هک  تسا  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نیا  رب  هوالع 

ص:680

.117 7  / ملسم حیحص  حرش  یف  جاهنملا  ( . 1 - 1
.349 3  / يراخبلا حیحص  یلإ  يراسلاداشرا  ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 780 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_680_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_680_2
http://www.ghaemiyeh.com


یم شترـضح  هک  تسین  یّکـش  .تسا و  هدوـمرف  لـیثمت  تمکح » هناـخ ي   » هب هدـش  دراو  هک  هنوـگ  ناـمه  هدرک ، لـیثمت  تـشهب »
نینمؤملاریما همه  نیا  اب  یلو  دشاب ؛ یم  تشهب  هناخ ي  زا  رت  هدرتسگ  شفیرش  ناج  هک  نیا  تسا و  رَد  تشه  ار  تشهب  هک  تسناد 

هدرکن ادیپ  عالّطا  ثیدح  نیا  رب  مه  دیاش  دش و  رهاظ  یبّیط  نخس  ندوب  لطاب  سپ  .دنداد  رارق  تشهب  ِرد  ییاهنت  هب  ار  مالسلا  هیلع 
.تسا

دنتسه نیموصعم  هّمئا ي  نامه  دشاب ، ییاهرد  ار  تمکح  هناخ ي  رگا   - 4

شناد ياهرد  نانآ  نوچ  دنتـسین ؛ مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا ي  زج  اـه  نآ  دـشاب  يدّدـعتم  ياـهرد  ار  تمکح  هناـخ ي  رگا  و 
سک ره  دبای و  تاجن  دور  ناشیوس  هب  سک  ره  دـنا ، هتفرگ  رارق  شیامزآ  دروم  نآ  هلیـسو ي  هب  مدرم  هک  دنتـسه  یباب   » دنتـسه و

ره تسا  هّطح » باب   » لاثم امـش  نایم  رد  نم  تیب  لها  لاثم  : » دومرف ناش  هرابرد  هک  دنتـسه  ینانامه  نانآ  و  دتفا » ورف  دنادرگ  يور 
« .دریگ یم  رارق  شزرمآ  دروم  دوش  شدراو  سک 

ندوب لوضفم  تمـصع و  مدع  رطاخ  هب  نارگید  هکلب  تسا ؛ هدشن  دراو  لیبق  نیا  زا  يزیچ  نانآ  زا  ریغ  رگید  یـسک  هرابرد ي  و  ... 
.دنتسین هاگیاج  ماقم و  نیا  قیال  رگید ، ياه  عنام  و 

تسا رد  یگناگی  رگنایب  ثیدح  رهاظ   - 5

اهرد ندوبدّدـعتم  هوـجو  زا  یهجو  هب  رگا  سپ  دـشاب ، یم  رد  یگناـگی  تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نـم   » ثیدـح رهاـظ 
هب دوش  یمن  قّقحم  باحـصا  دروم  رد  تدحو  نیا  یلو  دشاب ؛ اهرد  نآ  نایم  داّحتا  تدـحو و  یعون  هک  تسا  بجاو  دوش ، رّوصت 

دنتـسه و رَد  کـی  مکح  رد  یگمه  هک  مالـسلا  مـهیلع  نیموـصعم  هّـمئا ي  فـالخ  رب  ناـنآ ، ناـیم  فـالتخا  یگدـنکارپ و  تـهج 
نانآ «: » سانلا هب  یلتبملا  باـبلا  مهف  : » دـنا هدـش  فصو  باـب  هب  ناـنآ  یگمه  هک  ینیب  یم  ور  نیا  زا  .تسا و  یکی  مه  ناـشتقیقح 

ناش هابرد  زین  باوبا  ریبعت  و  .دنریگ » یم  رارق  شیامزآ  دروم  نآ  هلیسو ي  هب  مدرم  هک  دنتسه  یباب 
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و «: » میقتـسم طارـص  یلا  يدـه  مهب  يدـتقا  نم  راّنلا و  نم  اـجن  مهعبت  نم  یتّمأ  یف  ملعلا  باوبا  مه  و  : » دومرف هک  دـبای  یم  تحص 
تسار هار  هب  درک  ادتقا  نانآ  هب  سک  ره  تفای و  تاجن  شتآ  زا  درک  يوریپ  نانآ  زا  سک  ره  دنتـسه ، متّما  رد  شناد  ياهرد  نانآ 

« .تفای تیاده 

.میدروآ ار  ...بابلا » مهف   » ترابع لماش  يا  هبطخ  میعنوبا » هتشون ي  نیرهّطملا  هبقنم   » باتک زا  مه  رتشیپ 

: دیوگ یم  هک  میروآ  یم  يزنظن  حتفلاوبا  تیاور  هب  ار  هبطخ  نآ  ّصن  کنیا  و 

نبدـمحا نبدّـمحم  ریخلاوبا  زا  مدینـش ، یم  نم  هک  وا  رب  تئارق  اب  رکبوبا  نب  عاجـش  رـصنوبا  نبدّـمحمرکبوبا  ظفاح  داد  ربخ  ار  ام  »
نوراه زا  دیمح ، نبدّمحم  زا  زاّزب ، میهاربا  نبدّمحم  زا  یناجرج ، فسوی  نبدمحاوبا  زا  یـسوم ، نبدـمحا  رکبوبا  ظفاح  زا  نوراه ،

: تفگ هک  يراصنا  هّللادـبع  نبرباج  زا  شردـپ ، زا  رفعجوبا ، زا  دـیزی ، نبرباج  زا  طاـّنح ، میکحوبا  زا  مکح ، نبرهاز  زا  یـسیع ، نب 
: دومرف سپس  دناوخ و  هبطخ  .دش  دراو  ام  رب  نیسح  نسح و  یلع و  هارمه  يزور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

درپس و نانآ  هب  ار  شزار  يرادهگن  داد و  تفارـش  ار  نانآ  دوخ  تمارک  هب  دنوادخ  دنـشاب ، یم  ناتربمایپ  نادـناخ  نانیا  مدرم ! يا  » 
هک یماگنه  دیرفآ ، ار  نانآ  شیاه  هدیرفآ  زا  شیپ  دنشاب ، یم  شتّما  رب  ناهاوگ  نید و  نوتـس  داهن ، تعیدو  هب  نانآ  دزن  ار  شملع 

يارب ار  ناـنآ  .دـیزگرب  دیدنــسپ و  سپ  دوـمرف  باـختنا  ار  ناـنآ  دـندوب ، شملع  لـها  بـیجن و  دـندوب ، وا  شرع  ریز  ییاـه  هیاـس 
فهک هلوصوم و  تمحر  هنایم و  تّما  هدش و  هدیزگرب  ناهدـنامرف  رگتیادـه و  نایاوشیپ  داد ، رارق  ناهیقف  نادنمـشناد و  شناگدـنب 

دنتاجن درب و  هانپ  نانآ  هب  هک  دنتـسه  یـسک  هدنرادهگن ي  ناریذـپ و  تیادـه  ناگدـید  رون  نانآ  .دنـشاب  یم  نانمؤم  يارب  نیـصح 
نآ دوش  كاله  دریگ و  یم  رارق  هطبغ  دروم  دریذـپب ، ار  نانآ  تیالو  هک  یـسک  دـیوج ، يرود  نارگید  زا  نانآ  هب  هک  یـسک  يارب 

جراخ نید  زا  دـنادرگ  يور  نانآ  زا  سک  ره  دـیوج ، کّسمت  نانآ  هب  هک  سک  ره  دوش  زوریپ  دـیامن و  ینمـشد  نانآ  اـب  هک  سک 
هب مدرم  هک  دنتـسه  یباب  نآ  نانآ  سپ  دوش ، یم  قحلم  ناشیا  هب  نانآ  اب  مزالم  و  تسا ، دوبان  نانآ  ّقح  رد  هدننک  یهاتوک  و  هدـش ،

ره دنوش ، یم  شیامزآ  نآ 
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شدراو هک  دنتـسه  یناسک  يارب  هّطح » ( » باب  ) نانآ .دـتفا  ورف  دـنک  يرود  ناـنآ  زا  سک  ره  تفاـی و  تاـجن  تفر ، ناـشدزن  سک 
دنیامن یم  لمع  دنوادخ  نامرف  هب  دننک و  یم  توعد  دنوادخ  يوس  هب  دسانشن ، ار  وا  هک  دنتـسه  یـسک  رب  دنوادخ  تّجح  دنوش و 

لّضفت و هب  نیما  حور  دـندمآ و  دورف  تمحر  ناگتـشرف  نانآ  رب  و  دـش ، لزان  نانآ  رد  تلاسر  دـننک ، یم  داـشرا  یهلا  تاـیآ  اـب  و 
نانآ دزن  هّللادمحب  دادن و  نایناهج  زا  سک  چیه  هب  هک  دومرف  اطع  نانآ  هب  ییاهزیچ  دمآ و  دورف  نانآ  رب  دـنوادخ  يوس  زا  تمحر 

دنشاب یم  یکیرات  هب  دورو  ماگنه  هب  یهارمگ  رد  رون  نانآ  و  دراد ، دوجو  تسا  نید  رد  تیاده  شناد و  زا  تساوخ  دروم  هچ  نآ 
دمآ تفر و  لحم  تلاسر و  هاگیاج  و  تمحر ، نادـناخ  شناد و  ندـعم  ناـنآ  دـنتکربرپ و  تخرد  زا  هزیکاـپ  ياـه  هخاـش  ناـنآ  و 

زین تهج  نیا  زا  (1)و  .دومرف » هزیکاپ  ًالماک  هزیکاپ و  دودز و  نانآ  زا  ار  یکاپان  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نانآ  ناگتـشرف ،
رگید یثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه  داد ، رارق  هطح » باب   » ییاهنت هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زین  تشذگ و  ثیدح  نیا  قرط  لیصفت  هب  نیا  زا  شیپ  هک  ...داد  رارق  هّطح » باب   » ار شا  هداوناخ 
: تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  یطویس  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  رگید  وا و  نایم  هدشرکذ  یگناگی  داّحتا و  هب  دیامرف  هراشا  ات  انلثم » »

باب دـننام  حون و  یتشک  دـننام  تّما  نیا  رد  ام  لاـثم  هک  تسین  نیا  زج  : » دومرف هک  درک  لـقن  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  زا  هبیـش  یبا  نبا 
تیب لها  یلع و  ترـضح  زا  رما  نیا  دشاب ، هتـشاد  رَد  دنچ  هچ  رَد ، کی  تمکح  هناخ ي  هچ  سپ  (2) .تسا » لیئارسا  ینب  رد  هّطح 

.تسار دنوادخ  ساپس  .تشگ  لطاب  دوب  شراتساوخ  یبّیط  هچ  نآ  سپ  دسر ، یمن  يرگید  هب  مالسلا  مهیلع 
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دنتسه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باوبا  مالسلا  مهیلع  ماما  هدزاود   - 6

یلص ربمایپ  ياهرَد  مالسلا  مهیلع  هناگدزاود  هّمئا ي  هک  نیا  هب  ّتنس  لها  ياملع  یضعب  فارتعا  تسا : قح  ییالاو  ياه  هناشن  زا  و 
هک ییاه  ناهرب  نمـض  رد  مه  نآ  تسا  هدش  رکِذ  یحیـسم  ياّنحوی  هلاسر ي  زا  بلطم  نیا  هکلب  دنـشاب ؛ یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  شیامرف  قادصم  ار  نآ  هدرک و  هماقا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نامربمایپ  تّوبن  تابثا  يارب 

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف هک  هداد  رارق 

هلاسر ي زا  ناهرب  نیمجنپ  ندروآ  زا  سپ  هیطاباسلا » نیهاربلا   » شباتک رد  موس  هرـصبت ي  زا  موس  هلاقم ي  رد  یطاباس  داوج  هماّلع 
نم هب  ار  سّدقم  میلـشروا  میظع  رهـش  دُرب و  گرزب  دـنلب و  رایـسب  یهوک  هب  ارم  حور  تسا : یبرع  هب  نآ  همجرت ي  : » دـیوگ اّنحوی 

مشی و گنـس  دننامه  میرک  گنـس  نوچ  مه  نآ  وترپ  دنوادخ و  دجم  نآ  رد  هدش و  لزان  دنوادخ  يوس  زا  نامـسآ  زا  هک  دنایامن 
هناـگ هدزاود  ياهطبـس  ماـن  اـهرَد  رب  دوب و  هتـشرف  هدزاود  اـهرَد  رب  دوب و  رَد  هدزاود  عـفترم و  میظع و  يراوـید  ياراد  دوـب و  روـلب 

.دوب هدش  هتشون  لیئارسا 

دجم زا  دارم  داد و  تفارـش  ار  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـنک  تلـالد  هّکم  ریغ  رب  هک  هنوگ  نادـب  تسین ، یلیوأـت  ار  نتم  نیا  میوـگ :
مشی و هب  نآ  هیبشت  تسا و  دوسالارجح  زا  ترابع  وترپ ، تسا و  رهش  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نتخیگنارب  دنوادخ 

هللا یلص  نازابرس  بحاص  رهـش ، راوید  زا  دارم  هدوب و  دیفـس  دورف ، ماگنه  هک  هدش  دراو  هک  تسا  یحیحـص  تایاور  هب  هراشا  رولب 
.دشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و 

: نانآ هک  یلع  شیومعرسپ  شدنزرف و  هدزای  زا : دنترابع  هناگ  هدزاود  ياهرد  و 

: شا هدومرف  .دنشاب و  یم  مالسلا  مهیلع  مئاق  يدهم  نسح و  یلع ، دّمحم ، یلع ، یسوم ، رفعج ، دّمحم ، یلع ، نیـسح ، نسح ، یلع ،
ندوب وا  يارب  عیطم  شتوعد و  ییاپرب  شماع و  تّوبن  میظع و  تبترم  رب  دراد  تلالد  دوب ، هتـشرف  هدزاود  هناگ ، هدزاود  ياـهرَد  رب  »

، نولباز رخسا ، ادوهی ، يوال ، نوعمش ، نیبور ، هک : مالسلا  هیلع  بوقعی  نادنزرف  زا  دنترابع  هناگ  هدزاود  ياهطبس  اهطبـس و  همه ي 
یمن ار  كالفا  يدوبن  وت  رگا  : » تسوا شیامرف  قادـصم  نیا  .دنـشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  فسوی  رـشاع و  دای ، یلاتفن ، ناد ، نیماینب ،

« .مدیرفآ
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تسا هیاپ  هدزاود  ار  رهش  راوید  : » تسا هدمآ  هدشدای ، هلاسر ي  رد  مشـش  ناهرب  ندروآ  زا  دعب  هیطاباسلا » نیهاربلا   » باتک رد  زین  و 
« .تسا هدش  تبث  مان  هدزاود  اه  نآ  رب  و 

هدزاود هناگ ، هدزاود  لمح  ناگداتـسرف  و  ماما ، هدزاود  نامه  هیاپ  هدزاود  تسا و  یلبق  بلاـطم  رب  حیرـص  يدـیکأت  مه  نیا  میوگ :
یلاق و نوعمس  سؤابل ، بوقعی ، یتم ، اموت ، سؤامولوترب ، سوبلیف ، اّنحوی ، بوقعی ، سایردنا ، سرطب ، نوعمس ، هک : دنتسه  يراوح 

نآ رد  دـش و  وا  نیـشناج  صولوب  دـش و  كاله  هدرک و  هفخ  ار  شدوخ  یطوی  رخـسا  يادوهی  نوچ  نم ، يأر  رب  اـنب  صولوب (1) 
« .دنا هدش  میلست  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  تعیرش  هب  تیحیسم  ياه  هقرف  مامت  هکنیا  هب  تسا  هراشا 

هدزاود هناگ ، هدزاود  ياهرد  : » تسا هدمآ  هدشرکذ  هلاسر ي  زا  ناهرب  نیمتفه  ندروآ  زا  سپ  هیطاباسلا » نیهاربلا   » باتک رد  زین  و 
.دوب فاّفش  هشیش  دننام  بان  يالط  زا  رهش  نآ  نیمز  دوب و  دیراورم  کی  زا  اهرد  زا  کی  ره  دنشاب ، یم  دیراورم 

هیماما هچ  نآ  هب  دراد  هراشا  دیراورم ، کی  زا  رَد  ره  ِندوب  .دشاب و  یم  باوبا  تفص  هک  نیشیپ  بلطم  يارب  تسا  ینایب  نیا  میوگ :
؛ درک هنوراو  ناوت  یمن  ار  يورک  لکـش  کش  نودـب  تسا و  يورک  دـیراورم  نوچ  دـننک ؛ یم  اعّدا  ناش  هّمئا  تمـصع  هراـبرد ي 
، تسا ماما  تمـصع  رد  لصا  تسا و  هدرک  حیرـصت  نآ  هب  سدیلقا  هک  هنوگ  نامه  دـنک  یم  دروخرب  ماسجا  اب  هطقن  کی  رد  نوچ 

تـسوا رد  تابجاو  زا  هیماما  دزن  یلو  تسا ؛ عامجا  ندش  دقعنم  هدمع  هکلب  تسین ؛ طرـش  تمـصع  تعامج ، ّتنـس و  لها  دزن  اّما 
یتّلع تمصع  دوبن  و  دراد ، ابا  تلیـضف  یب  تسپ  ياه  سفن  يوریپ  زا  تلیـضف ، اب  شیالآ  یب  ياه  سفن  نوچ  .تسا و  فطل  نوچ 
بان يالط  زا  رهش  نآ  نیمز  و  شا : هتفگ  تسین و  هاگیاج  نیا  بسانم  هک  دراد  یلّصفم  ثحب  دوخ  نیا  تسا و  تلیـضف  دوبن  يارب 
دنوش یمن  فرحنم  ناشیاهرواب  زا  نانآ  نوچ  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  ّتلم  مدرم  شدارم  دوب ، فاّفـش  هشیـش ي  دننام 

یم ینانادان  زا  دـندرک ، اوغا  ار  نانآ  يراتکنا  ياهـشیشک  هک  یناـسک  اـّما  دـنراد و  یمنرب  تسد  ناشبهذـم  زا  یتخـس  نارود  رد  و 
لوصا هب  هک  دنشاب 
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« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  شیامرف  قادصم  دوخ  نیا  دنرادن و  یتفرعم  ناشنید 

ثیدح هرابرد ي  یناّرح  هّیمیت  نبا  نخس  اب  - 4

هراشا

« ملعلا هنیدم  انأ  »

ملعلا و هنیدم  انأ   » ثیدح ثحب  دوش ، یم  راکشآ  نآ ، ناوریپ  قح و  هب  تبسن  وا  دانع  هیمیت و  نبا  ینمشد  ینشور  هب  هک  يدراومزا 
اذـل .دـنک  ّدر  بیذـکت و  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هدـناسر  يّدـح  هب  ار  ارتـفا  غورد و  عوضوم  نیا  رد  نوچ  دـشاب ؛ یم  اـهباب » یلع 

: دیوگ وا  .مییوگ  یم  نخس  شا  هرابرد  سپس  میروآ  یم  ار  وا  هتفگ ي  نتم  تسخن 

هک دـنچره  دـیآ ، یم  رامـش  هب  یگتخاس  رابخا  زا  ور  نیا  زا  تسا و  رت  تسـس  رت و  فیعـض  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  ثیدـح  »
.تسا یگتخاس  نآ  ياه  لقن  رگید  هک  هدرک  نایب  هدروآ و  ار  نآ  يزوج  نبا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  يذمرت 

رد کی  زج  ار  رهش  نآ  دوب و  شناد  رهش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  نوچ  دوش ؛ یم  هتخانـش  نآ  نتم  دوخ  زا  غورد  و 
تـسین زیاج  هک  دندش  قفّتم  ناناملـسم  ور  نیا  زا  .دش  یم  دـساف  مالـسا  رما  درک ، یمن  غیلبت  ار  شناد  رفن  کی  زج  وا  زا  دوب و  یمن 

ملع نابیاغ  يارب  ناشربخ  هک  یناسک  نامه  دنـشاب ، رتاوت  لها  ناغّلبم  تسا  بجاو  هکلب  دـبای ، شرتسگ  رفن  کـی  زا  طـقف  وا  شناد 
يارب سپ  .دنتـسه  مدرم  زا  یفخم  یهاگ  دنرادن و  دوجو  یهاگ  نئارق  نیا  و  تسین ، ملع  دیفم  نئارق  اب  زج  دحاو  ربخ  .تسا و  روآ 

.دیآ یمن  تسد  هب  رتاوتم  ياه  ّتنس  نآرق و  هب  ملع  نانآ 

؛ دوش یم  لصاح  ملع  وا  ربخ  لقن و  اب  تسا و  موصعم  رفن  کی  نآ  دنیوگب : رگا  و 

هک نآ  زا  شیپ  دوـش ، یمن  لـصاح  وا  ربـخ  هب  اـهنت  بلطم  نیا  و  دـیآ ، تسد  هب  وا  تمـصع  هب  ملع  دـیاب  تسخن  میهد : یم  خـساپ 
هّیماما دزن  تسین و  وا  تمصع  دروم  رد  یعامجا  نوچ  دوش ؛ یمن  تباث  مه  عامجا  هب  .دوب و  دهاوخ  رود  نوچ  ینادب  ار  وا  تمصع 
ياعّدا هب  اهنت  وا  تمـصع  ندـش  تباث  هب  ددرگ  یم  زاـب  بلطم  سپ  .تسا  رـضاح  موصعم  نآ  رد  نوچ  تسا ؛ تّجح  دوخ  عاـمجا 

يارب رگا  اذل  .دوش  هتسناد  شدوخ  ربخ  زا  ریغ  يرگید  هار  زا  دیاب  دشاب  قح  شتمصع  رگا  تسا  مولعم  هک  وا  دوخ 
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.دش دهاوخن  تباث  نید  روما  زا  يرگید  زیچ  هن  شتمصع و  هن  دشابن ، وا  زج  یباب  شناد  رهش 

ناقیدنز يارب  ار  هار  وا  .تسا و  حدـم  هدرب  نامگ  هک  تسین  نادان  یقیدـنز  يارتفا  زج  يزیچ  ثیدـح  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
.تسا هدرک  غیلبت  ار  نآ  رفن  کی  اهنت  هک  ور  نیا  زا  دنک ؛ یم  زاب  مالسا ، نید  هب  تبسن  داریا  حدق و  رد  رگید 

ماـمت هب  یلع  نودـب  ربماـیپ  يوس  زا  شناد  نوچ  دوش ؛ یم  هتـسناد  رتاوت  زا  هک  دـشاب  یم  يزیچ  نآ  فـالخ  رب  نیا  رگید ، يوس  زا 
: دیسر مالسا  ياهرهش 

.دندرک و یمن  تیاور  یلع  زا  یکدنا  زج  هرصب ، ماش و  مدرم  نینچ  مه  و  تسا ، راکشآ  بلطم  نیا  هّکم  هنیدم و  مدرم  دروم  رد  اّما 
هب دـسر  هچ  دـندوب ، هتخومآ  ناـمثع  تفـالخ  زا  شیپ  یّتح  ار  ّتنـس  نآرق و  هفوک  مدرم  هک  دـنچره  .دوب  هفوک  رد  وا  شناد  رتشیب 

نانآ نایم  رد  وا  تماقا  نمی و  مدرم  هب  لـبج  نبذاـعم  نداد  شزومآ  دـنتخومآ و  رمع  تفـالخ  رد  ار  نید  مه  هنیدـم  ناـهیقف  یلع ،
تـسد هب  ناعبات  ناگرزب  رگید  حیرُـش و  .دنا و  هدرک  تیاور  یلع  زا  شیب  لبج  نبذاعم  زا  نمی  مدرم  اذل  تسا و  یلع  زا  رت  ینالوط 

هلیـسو ي هب  یناملـسلاهدیبع  وا و  دوب و  یـضاق  اج  نآ  رد  حیرـش ، دـش ، هفوک  دراو  یلع  هک  یماـگنه  دـندش و  هیقف  لـبج  نبذاـعم 
(1) .دش » رشتنم  نئادم  رد  هفوک ، هب  یلع  ندمآ  زا  شیپ  مالسا  شناد  سپ  دندش ، هیقف  يرگید 

ثیدح ندوب  فیعض  ياعّدا  ندوب  لطاب   - 1

هراشا

، دیآ یم  رامـش  هب  یگتخاس  ياه  ثیدـح  زا  ور  نیا  زا  و  تسا ، رت  تسُـس  رت و  فیعـض  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  هکنیا  ياعّدا  مییوگ :
باتفآ نوچ  هکنیا  ات  دیتسناد ، ار  شرتاوت  هکلب  ترهش  یناوارف و  نینچ  مه  تّحص و  یتسرد و  رتشیپ  هکارچ  تسا ؛ دنسپان  یغورد 

ناقّقحم تاحیرصت  نآ  یمامت  زا  تسا  هّیمیت  نبا  يروک  زا  یتفگـش  دش و  راکـشآ  نارکنم  مشچ  يروک  هب  ربا ، یب  فاص و  ًالماک 
دروم روهشم و  نادقان  گرزب و 
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!! ثیدح رابخا  دامتعا 

دمحا نیعم و  نبا  رب  هیمیت  نبا  شیاتس 

تـسا یـصخش  نامه  نیا  تسا ؟ هتـسناد  حیحـص  ار  اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح هک  تسین  یناسک  زا  نیعم  نب  ییحی  رگم 
زا ار  وا  هّیمیت  نبا  هکلب  .تسا  هدرک  ناعذا  فارتعا و  نآ ، دقن  ثیدح و  ملع  رد  وا  تلزنم  ّولع  ردـق و  تلالج  هب  هیمیت  نبا  دوخ  هک 

: دیوگ یم  درامش و  یم  دنتسه ، غورد  تسار و  نایم  زییمت  عجرم  هک  یناسک 

يارب نییوحن  هب  هک  هنوگ  نامه  دنتـسه ، ثیدـح  هب  ناملاع  نآ ، زا  نیا  زییمت  عجرم  و  تسا ، رایـسب  غورد  تسار و  تـالوقنم ، رد  »
دوش یم  هعجارم  تغل  ناملاع  هب  تسین  تغل  هچ  نآ  تغل و  صیخـشت  يارب  دوش و  یم  هعجارم  برع  وحن  برع و  نحل  نیب  توافت 

.دنتسه فورعم  نآ  هب  هک  تسه  یناگرزب  یشناد  ره  يارب  سپ  نآ ، ریغ  بدا و  رعش و  ياملع  نینچ  مه  و 

مدرم نیرتگرزب  نانآ  .دنراد  يرتشیب  يرادنید  رتالاب و  یتلزنم  رترب ، قدص  رتگرزب ، یماقم  دنتـسه ، نانآ  نیرتالاو  ثیدح  ياملع  و 
نب نایفـس  هبعـش ، کلام ، دـننام : .دنتـسه  لیدـعت  حرج و  رد  یگربخ  تراهم و  شناد و  يراد ، تناـما  يرادـنید ، ییوگتـسار ، رد 

، لبنح نبدمحا  یعفاش ، حارج ، نب  عیکو  كرابم ، نب  هّللادبع  يدهم ، نب  نامحّرلادـبع  ناّطقدیعـس ، نب  ییحی  يروث ، نایفـس  هنییع ،
نبدـمحاوبا یلجع ، یئاـسن ، متاـحوبا ، هعرزوبا ، دووادوبا ، ملـسم ، يراـخب ، ینیدـم ، نب  یلع  نیعم ، نب  ییحی  هیوـهار ، نب  قاحـسا 

.ینطقراد نسحلاوبا  یتسب و  متاحوبا  يدع ،

یـضعب زا  یـضعب  هک  دنچره  لیدعت ، حرج و  لاجر و  هب  ییاناد  ملع و  لها  زا  درمـش ، ناوت  یمن  ار  نانآ  هک  دنرایـسب  نانیا  دننام  و 
سپ (1) .دنتـسه » نینچ  اه  شناد  رگید  رد  مدرم  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، یم  مالک  شزرا  رد  رتلداع  یخرب  زا  یخرب  رتملاع و  رگید 

یگرزب تلالج و  زا  هاگیاج  نیا  رد  هّیمیت  نبا  دزن  نیعم » نب  ییحی   » رگا
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يزیچ ارچ  و  دنکفا ؟ یمن  رظن  تربع  هدید ي  اب  ملعلا » هنیدم   » ثیدـح ندوب  حیحـص  رد  نیعم  نب  ییحی  هتفگ ي  نتم  هب  ارچ  تسا ،
یگرزب هانگ  دییوگ ؟ یم  دیهد  یمن  ماجنا  هک  يزیچ  ارچ  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیوگ ؟ یم  دـنک  یمن  لمع  هک 

(1) .دیهد » یمن  ماجنا  هک  دییوگب  يزیچ  هک  دنوادخ  دزن  تسا 

یم دای  فصو  نیا  اب  ّتنـس  لها  نایاوشیپ  زا  یهورگ  نمـض  ار  نیعم  نب  ییحی  شباـتک ، زا  يرگید  شخب  رد  هّیمیت ، نبا  نینچ  مه 
هللا یلص  ربمایپ  ياه  هتفگ  هب  یلماک  ییاسانـش  ییاناد و  هک  نآ  نانابهگن  ناگدننک و  مکح  ناگدننکدقن ، ثیدح ، نایاوشیپ  : » دنک

یمامت زا  سپ  دـنا و  هدرک  لقن  نانآ  زا  ار  ثیدـح  شناد و  هک  دـنراد  ناعبات  ِناعبات  ناعبات و  هباحـص و  لاوحا  ملـس ،  هلآ و  هیلع و 
« .دننک یم  لقتنم  ار  شناد  هک  یناسک  زا  نانآ ،

: درادرب رد  يرایسب  ياه  هرهب  هک  میروآ  یم  ار  شا  هتفگ  لماک  نتم  اج  نیا  رد 

یلزاغم و و  ناشدننام ، يوغب و  یبلعث و  دننام  دنا ، هدروآ  لئاضف  ناگدنسیون  نیرّسفم و  زا  یهورگ  ار  ثیدح  نیا  دوش : هتفگ  رگا  »
.شدننامه

باتک رد  ثیدح ، نایاناد  قاّفتا  هب  انب  دوش و  یمن  ثیدح  ندـش  تباث  بجوم  ییاهنت ، هب  نانیا  ندرک  تیاور  دوش : یم  هتفگ  وا  هب 
رب يدـصق  دـمع و  وا  ِلاثما  یبلعث و  .دـنراد و  ناشندوب  غورد  رب  قاّفتا  شناد  لها  هک  دراد  دوجو  یگتخاس  ياه  غورد  نانیا  ياـه 

، دـنا هتفای  اه  باتک  رد  ار  هچ  نآ  نکیل  دوش ، راک  نیا  عنام  هک  دـنراد  يرواب  نید  یتسرد و  هزادـنا  نآ  هکلب  .دـنرادن  نتفگ  غورد 
ناگرزب هک  هنوگ  نآ  دـنرادن ، اهدانـسا  هب  لماک  یهاگآ  هک  تهج  نآ  زا  دنتـشون ، یم  دندینـش ، یم  ار  هچ  نآ  و  دـندرک ، یم  لقن 

، نیعم نب  ییحی  ینیدم ، نب  ّیلع  لبنح و  نبدـمحا  يدـهم ، نب  نامحّرلادـبع  ناّطق ، دیعـس  نب  ییحی  هبعـش ، دـننام  دـنراد ، ثیدـح 
، هدـنم نب  هّللادـبعوبا  نییزار ، هعرزوبا  متاـحوبا ، یئاـسن ، دووادوـبا ، ملـسم ، يراـخب ، یلهذ ، ییحی  نبدّـمحم  هیوـهار ، نب  قاحـسا 

...شناکدننکدقن ثیدح و  ناگرزب  زا  نانیا  دننامه  دیعس و  نب  ینغلادبع  ینطقراد ،

، دنا هدرک  لقن  ار  راثآ  هک  نانآ  مان  لاجر و  تخانش  رد  يرایسب  ياه  باتک  و 
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للعلا  » باتک دننام : دندرک ؛ رکذ  زین  ار  دنتفرگ  نانیا  زا  هک  یناسک  دندرک و  تفایرد  نانآ  زا  هک  ار  یناسک  نانآ و  رابخا  دنتشون و 
، متاحوبا هعرزوبا ، ملـسم ، يراخب ، نیعم ، نب  ییحی  لبنح ، نبدـمحا  ینیدـم ، نب  ّیلع  ناّطق ، دیعـس  نب  ییحی  زا  لاـجّرلا » ءامـسأ  و 
ار ملعلا » هنیدم   » ثیدح ارچ  سپ  (1) .نارگید » ینطقراد و  يدزأ ، حتفلاوبا  ناّبح ، نبا  متاحوبا  يدع ، نب  دمحاوبا  يذـمرت ، یئاسن ،

ناداتسا ملسم و  يراخب و  دننام  وا  هک  یلاح  رد  هتسناد  حیحـص  ار  نآ  نیعم  نب  ییحی  هکنیا  اب  درامـش ، یم  اه  یگتخاس  فیدر  رد 
؟ دنشاب یم  غورد  زا  یتسار  یتسرد و  زییمت  عجرم  هک  یناسک  ینعی  .دنشاب  یم  ناظفاح  ثیدح و  ناگدننکدقن  زا  ود  نآ 

: دیوگ یم  نینچ  دیازفا و  یم  نیعم  نب  ییحی  حدم  رد  هغلابم  قارغا و  رب  یموس ، ياج  رد  و 

ياـه ثیدـح  رد  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  ناـنآ  ياـه  هاـگیاج  اـه و  تلیـضف  نتـسناد  ناـهاوخ  سک  ره  و  » 
ربمایپ هب  ناشتّبحم  یهاگآ و  هک  یناسک  دـنا ، هتـسناد  حیحـص  ار  اه  نآ  ثیدـح  هب  ناملاع  هک  دـنک  يرگن  فرژ  ّربدـت و  یحیحص 

زج یفده  دوصقم و  سپ  .دنا  هدش  وا  يوریپ  تسا و  هتـشگ  لماک  وا  زا  غیلبت  رد  اهنآ  ییوگتـسار  زین  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
، یلیعامسا ملسم ، يراخب ، دننام : ثیدح ، باحصا  نوچ  دنرادن ؛ هابتـشا  غورد و  زا  حیحـص  ثیداحا  زییمت  وا و  ياه  هتفگ  تخانش 

هعجارم دنا  هتـسناد  حیحـص  مکاح  یتسب و  متاحوبا  هدنم ، نبا  همیزخ ، نبا  لاثما  هک  یثیداحا  هب  سپـس  .ینطقراد  میعنوبأ و  یناقرب ،
ای دنتـسه ، رتـالاو  لـجأ و  ناـنیا  زا  هک  یناـسک  دـنا ، هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  ثیدـح  لـها  رگید  ناـگرزب  هک  هچ  نآ  هب  زین  دـنک و 
نب هّللادبع  يدـهم ، نب  نامحّرلادـبع  دیعـس ، نب  ییحی  جاجح ، نبهبعـش  سنأ ، نب  کلام  نوچ : نارّخأتم ، ناینیـشیپ و  زا  ناشدـننام 

یمن ار  ناـنآ  دـنوادخ  زج  هک  یناـمدرم  نیبزار و  هعرزوـبا  متاـحوبأ ، ینیدـم ، نب  یلع  نیعم ، نب  ییحی  لـبنح ، نبدـمحا  كراـبم ،
.درامش
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؛ دسانـش یم  غورد  زا  ار  تسار  درگنب ، فرژ  تسا ، ناشلاثمأ  ناـنیا و  دزن  هک  یتباـث  حیحـص  ياـه  ثیدـح  رد  دـنمدرخ ، رگا  سپ 
.دنـشاب و یم  اراد  غورد ، یتسار و  ناـیم  زییمت  رد  ار  تبغر  نیرتدـیدش  دنتـسه و  نآ  ییاسانـش  رد  مدرم  نیرتلماـک  زا  ناـنیا  نوچ 
وا و ثیدح  ّتنـس و  يوس  هب  نارجاهم  نانآ  .دـنا و  هتـشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  تیامح  عافد و  نیرتشیب 

یفن ار  ناراکاطخ  طلغ  نایوگ و  غورد  ِغورد  وا  زا  دنتسه و  مدرم  هب  شندناسر  وا و  ياه  هتفگ  طبـض  راتـساوخ  نید و  رد  شنارای 
هک دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنادب و  ار  ناشتلزنم  ردق و  زا  يرادقم  اه و  هتفگ  دش ، ناشکیرش  راک  نیا  رد  هک  سک  ره  دننک و  یم 
هب ار  باـسح  اـهقف ، هب  ار  هقف  نییوـحن ، هب  ار  وـحن  دراپـس و  یم  ناکـشزپ  هب  ار  ّبط  هـک  هنوـگ  ناـمه  دـهد  زادـناریت  هـب  ار  ناـمک 

تراهم هک  تسا  یناسک  زا  نیعم » نب  ییحی   » هک تسا  حیرص  ینخـس  نیا  (1) .ار » تاقوا  ملع  تاقوا ، هب  ِملع  لها  هب  نارادـباسح و 
حیحص وا  هچ  ره  اذل  هتشگ و  نوزفا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  لاوحا و  هب  تبـسن  شتفرعم  لماک و  شندوب  هربخ  و 

.درک راذگاو  وا  هب  ار  غورد  یتسار و  نایم  زییمت  راک  دیاب  راچان  هب  هک  نیا  تسا و  تسرد  تسار و  هتسناد ،

، ار ثیدح  نیا  نیعم  نب  ییحی  نتسناد  حیحص  هک  یلاح  رد  دتسیا ؛ یم  یهاگیاج  نینچ  رد  ملعلا » هنیدم   » ثیدح ربارب  رد  ارچ  سپ 
؟ تسین تفاهت  زج  رما  نیا  ایآ  و  تسا ؟ هدش  تباث 

وا هک  دیدناوخ  نیا  زا  شیپ  ار  وا  زا  هّیمیت  نبا  شیاتـس  هک  تسا  لبنح  نبدمحا  ملعلا » هنیدم   » ثیدـح نایوار  زا  یکی  نینچ ، مه  و 
رد ار  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح لبنح  نبدـمحا  نیمه  .تسا  هدرک  رکذ  نآ  ناظفاح  ناگدـننکدقن و  ثیدـح و  ناـگرزب  فیدر  رد  ار 

ثیدـح دـمحا  هک  تسا  هنـالقاع  اـیآ  .تسا  هدرک  تیاور  ددـعتم  قرط  زا  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  نامرورـس  بقاـنم  لـئاضف و 
شیاه هتـشون  وا و  هک  یلاح  رد  درامـشب ؟ مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  ار  نآ  دـنک و  تیاور  قیرط  نیدـنچ  زا  مه  نآ  ار  یگتخاـس 

تلالج و ياراد 
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نبا تسیاب  یم  دوب ، اه  یگتخاس  زا  ملعلا » هنیدم   » ثیدح هچ  نانچ  .تسا و  هدرک  فیـصوت  هنوگ  نادب  هّیمیت  نبا  هک  تسا  یتمظع 
یم غورد  تسار و  لماش  وا  رظن  زا  هک  داد  یم  رارق  ناشدننامه  يوغب و  یبلعث و  ياه  باتک  فیدر  رد  ار  دمحا  ياه  هتشون  هّیمیت ،

وا نیـشیپ  ياه  ترابع  رد  هک  هنوگ  نامه  ...هداد  رارق  نانیا  ياه  هتـشون  لباقم  رد  ار  وا  لاثما  دـمحا و  ياه  باتک  وا  نکیل  .دنـشاب 
هکنیا هب  دسر  هچ  تسا ، هتـشون  یمن  شیاه  باتک  رد  هدینـش  یم  هک  ار  هچ  نآ  ره  دمحا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  رما  نیا  .دـیدید و 

.دنک لقن  ار  یگتخاس  ياه  ثیدح  دسیونب و  غورد  دمع  يور  زا 

.دش تباث  شیاه ، هتشون  لبنح و  نبدمحا  هرابرد ي  شدوخ  نخس  اب  هّیمیت  نبا  ياعّدا  ندوب  لطاب  هنوگ  نیدب 

یتیاور دنیامن و  یمن  تیاور  يزیچ  دنتسه ، هقث  هک  يدارفا  زا  زج  هک  تسا  ییاملع  زا  لبنح  نبدمحا  هک  دراد  صن  هّیمیت  نبا  زین  و 
: تسا نینچ  شا  هتفگ  نتم  .دننک  یمن  لقن  دشاب  هدش  لقن  باّذک  کی  زا  هک  ار 

، دیعـس نب  ییحی  هبعـش ، کـلام ، دـننام : دـننک ، یمن  تیاور  دـیوگ ، یم  غورد  دـنناد  یم  هک  یـسک  زا  ناـشیاه  هتـشون  رد  یخرب  » 
باّذک کی  زا  دننادب  هک  ار  یتیاور  دنیامن و  یمن  تیاور  دشابن ، هقث  هک  یـسک  زا  نانیا  .لبنح  نبدمحا  يدـهم و  نب  نامحّرلادـبع 

« .دنیامن یمن  تیاور  مه  ار  دنا  هدش  هتخانـش  يدمع  ییوگغورد  هب  هک  ینایوگغورد  ياه  تیاور  دـننک و  یمن  تیاور  هدـش ، لقن 
ار ملعلاهنیدم  ثیدح  دّدعتم ، قرط  زا  لبنح  نبدمحا  هک  یتسناد  تسا و  نینچ  هیمیت  نبا  دزن  لبنح  نبدمحا  لاح  هک  یتقو  سپ  (1)

.درک یمن  لقن  ار  نآ  دمحا  هنرگو  دنتسین ؛ ّقثومریغ  نآ  نایوار  تسین و  یگتخاس  ثیدح  نیا  سپ  دنک ، یم  لقن 

ِدنوادخ ِنآ  زا  ساپـس  دوش و  یم  راکـشآ  لبنح ، نبدمحا  قح  رد  شدوخ  فارتعا  هیاپ ي  رب  هّیمیت ، نبا  یگتـسکشرس  هنوگ  نیدـب 
.تسا نایناهج  ِراگدرورپ 
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يذمرت تیاور  هب  هّیمیت  نبا  فارتعا 

زا هک  يذـمرت  .دـنک  یم  فارتـعا  ثیدـح  نیا  زا  يذـمرت  تیاور  هب  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح ّدر  رد  دوخ  مـالک  نمـض  رد  هّیمیت  نبا 
راثآ يالاو  ياه  یتفگش  ياراد  دنا و  هدوتس  اه  فیصوت  نیرتالاب  اب  ار  وا  حیحص  تسا و  ّتنس  لها  دزن  هناگـشش  حاحـص  ناگرزب 

ثیدح یتسرد  هب  قلطم  روط  هب  یصخش  رگا  هک  هجرد  نیدب  ات  دنا ، هتـسناد  گرزب  یمارگ و  ار  نآ  رایـسب  دنا و  هدرمـش  هدنامیقاب 
نآ ياه  ثیدح  یتسرد  رب  برغ  قرـش و  مدرم  هک  دننک  یم  اعّدا  هکلب  تسا ؛ هدروخن  دنگوس  غورد  هب  دنک ، دای  دنگوس  نآ  ياه 

« ریط ثیدح   » دـلج رد  لیـصفت  هب  ار  بلطم  نیا  هّتبلا  ...تسا  يذـمرت  باتک  اه  نآ  زا  یکی  هک  دـنراد ، قاّفتا  هناگـشش  ياه  باتک 
.میا هدروآ 

 - تسا هدرک  لـقن  ار  نآ  يذـمرت  هّیمیت ، نبا  فارتـعا  هب  هک  ملعلا - » هنیدـم   » ثیدـح تّحـص  هب  قلطم  روـط  هب  یـصخش  رگا  سپ 
.دنراد عامجا  نآ  تحص  رب  برغ  قرش و  مدرم  هک  تسا  ییاه  ثیدح  زا  هکارچ  تسا ؛ هدروخن  غورد  مسق  دنک ، دای  دنگوس 

شماجنارـس دنا و  هدرک  ررقم  ناشدوخ  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هتفر  نوریب  عامجا  هریاد ي  زا  دـهد ، رارق  نعط  دروم  ار  نآ  سک  ره 
.تسا ینایاپ  دب  هچ  هک  تسا  شتآ 

وا هب  تبسن  شدامتعا  يذمرت و  رب  هّیمیت  نبا  يانث 

رب دامتعا  شیاه  ثحب  زا  ددـعتم  دراوم  رد  دـنک و  هّجوت  يذـمرت  هراـبرد ي  هّیمیت  نبا  دوخ  ياـه  هتفگ  هب  سک  ره  رگید ، يوس  زا 
دوش یم  راکـشآ  شیارب  ملعلا  هنیدم  ثیدح  هّیمیت  نبا  ندرک  در  یتشز  تحاقو و  ینـشور  هب  دهد ، رارق  رظن  ّدم  ار  يذمرت  تایاور 

.دنک یم  فارتعا  ثیدح ، نیا  زا  يذمرت  تیاور  هب  دوخ  هک  یلاح  رد 

دننام وا  هکنیا  ...تسا و  هدروآ  رامـش  هب  ثیدـح  ناظفاح  نامکاح و  ناگدـننکدقن و  زا  ار  يذـمرت  هّیمیت ، نبا  هکنیا  لیبق  نیا  زا  و 
باتک رد  دـنا  هدینـش  هک  ار  هچره  زین  تیاور و  ار  یگتخاـس  ياـه  ثیدـح  هک  یناـسک  ناـمه  ینعی  تسین ، وا  ناـفیدرمه  یبلعث و 

.دننک یم  تبث  ناشیاه 

.دش هدروآ  رتشیپ  شنخس ، نیا  نتم  و 
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هک یثیدح  دناد  یمن  زیاج  ار  شناد » رهـش   » ثیدح نداد  رارق  نعط  دروم  يدنمدرخ  چیه  دـشاب ، نینچ  يذـمرت  نأش  ماقم و  رگا  و 
باتک هک  دیآ  یم  مزال  دشاب ، تسرد  حیحص و  نآ  هب  تبسن  نعط  رگا  نوچ  دراد  فارتعا  نآ  زا  يذمرت  تیاور  هب  دوخ  هّیمیت  نبا 
ياضر دروم  بلطم  نیا  هک  دـنام ، دـهاوخن  یتوافت  نارگید  یبلعث و  وا و  نایم  دـشاب و  مه  یگتخاس  ياـه  ثیدـح  لـماش  يذـمرت 

هچ دوش ، میلـست  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح ندوب  حیحـص  ربارب  رد  هک  تسا  ریزگان  راـچان و  هّیمیت  نبا  نیارباـنب  .تسین  هّیمیت  نبا  ِدوخ 
.دهاوخن هچ  دهاوخب ،

: دیوگ زاب  و 

، دنتـسه نم  زا  دعب  هک  يرفن  ود  هب  دومرف : هک  دـنا  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هکنیا  مود  تفگ : یـضفار  » 
ماما ناـهیقف ، هب  ادـتقا  همزـال ي  نوچ  تماـما ؛ رب  شتلـالد  مدـع  تیاور و  زا  عنم  تسا : نینچ  خـساپ  .دـینک و  ادـتقا  رمع ، رکبوبا و 

مه .تسین و  نکمم  ود  نآ  هب  يادـتقا  سپ  دـندرک ، فـالتخا  ماـکحا  زا  يرایـسب  رد  رمع  رکبوـبا و  نینچ : مه  .تسین و  ناـشندوب 
ادتقا هک  مادـک  ره  هب  دنناگراتـس  دـننامه  نم  باحـصا  : » دومرف هک  دـنا  هدرک  تیاور  هک  هچ  نآ  اب  دراد  ضراعت  تیاور  نیا  نینچ 

.باحصا نآ  تماما  ندوب  یفتنم  رب  نانآ  عامجا  اب  دیا » هتفای  تیاده  دیدرک ،

دننک و یم  تیاور  یلع  تماما  رد  هک  تسا  یّصن  زا  رت  يوق  ثیدح  نیا  دوش : یم  هتفگ  هک : نیا  یکی  تسا : هجو  دنچ  زا  خساپ  و 
يذمرت شدنسُم ، رد  دمحا  ماما  شننُـس ، رد  دووادوبا  تسا ، هدش  هتخانـش  فورعم و  ثیدح ، لها  دامتعا  دروم  ياه  باتک  رد  نیا 

باتک سپ  (1) .درادـن » دوجو  ثیدـح  لها  ياه  باتک  زا  کی  چـیه  رد  یلع ، رب  ّصن  اـّما  .دـنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  شعماـج  رد 
، نایعیـش اب  ییورایور  يارب  اج  نیا  زا  و  دـشاب ، یم  ثیدـح  لها  دامتعا  دروم  ياه  باتک  زا  هّیمیت  نبا  دزن  يذـمرت ، ِحیحـص  ِعماـج 

.دنوادخ هب  میرب  یم  هانپ   - دهد یم  رارق  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  رب  ّصن  زا  رتیوق  ارنآ  لقن  دنک و  یم  جاجتحا 

مغر یلع  اعّدا  دروم  يادتقا  ثیدح  هرابرد ي  باتک  نیا  هک  تسا  زیاج  ایآ  و 
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داـمتعا دروم  تسا  هداد  رارق  نعط  دروم  ار  نآ  شیاـه  لـقن  یـضعب  رد  يذـمرت  هکنیا  و  هجو ، نیدـنچ  زا  شندوب  یگتخاـس  توبث 
« ملعلا هنیدم   » ثیدح هرابرد ي  يذمرت ، باتک  هب  جاجتحا  اب  هّیمیت  نبا  نکل  دشابن ؟ نینچ  ملعلا » هنیدم   » ثیدـح هرابرد ي  دـشاب و 
نعط و هک  هدومن  راکـشآ  ناگمه  يارب  تسا و  هتـشاداو  توکـس  هب  ار  دوخ  هدرک ، فارتعا  ثیدـح ، نیا  زا  يذـمرت  تیاور  هب  هک 

.میرب یم  هانپ  دنوادخ  هب  تسین ، بّصعت  دانع و  زج  يزیچ  ثیدح ، نیا  هرابرد ي  وا  شنزرس 

: دیوگ هلمج  نآ  زا  و 

، تسا هدادن  ربخ  شدننام  هب  هک  هداد  ییاهربخ  رمع  ماهلا  نید و  شناد و  هرابرد ي  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همه ، نیا  اب  »
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا : هدمآ  رمع  نبا  زا  يذمرت  رد  .ریبز  هن  هحلط و  هن  یلع ، هن  نامثع ، هرابرد ي  هن 

دنتفگ نخس  شا  هرابرد  هک  دماین  شیپ  مدرم  رب  يرما  زگره  تفگ : رمع  نبا  .تسا و  هداد  رارق  رمع  بلق  نابز و  رب  ار  قح  دنوادخ 
هک تسا  هدـمآ  رذوبا  زا  دووادوبأ  ننـس  رد  .دـش و  لزاـن  تفگ : رمع  هک  يا  هنوگ  هب  نآرق  رد  هکنیا  زج  درک ، تبحـص  مه  رمع  و 
رد .دـیوگب و  ار  نآ  هک  داد  رارق  رمع  ناـبز  رب  ار  قح  دـنوادخ  دومرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ :

نبرمع دوب ، یم  يربمایپ  نم  زا  دعب  رگا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  رماع  نبهبقع  زا  يذـمرت 
تباث تهج  رد  يدنـس  دـهد و  یم  رارق  تّجح  نایعیـش  رب  ار  يذـمرت  ثیدـح  تسا ؟ یتلادـع  فاـصنا و  هچ  نیا  (1) .دوب » باطخ 

هیلع نینمؤملاریما  ياه  تلیضف  دروم  رد  تسین و  تلیضف  نیا  يرگید  يارب  هک  دنک  یم  اعّدا  باطخ و  نبرمع  يارب  یتلیضف  ندرک 
!؟ دنتفا یم  ورف  دامتعا  رابتعا و  زا  باتک  نیمه  رد  شناد » رهش   » ِتباث حیحص  ثیدح  مالسلا ، 

يربط ریرج  نبا  هرابرد ي  هّیمیت  نبا  ّولغ 

لقن راثآلا » بیذهت   » شباتک رد  ار  نآ  هک  تسا  ملعلا » هنیدم   » ثیدح ناگدنناد  حیحص  نایوار و  زا  يربط  ریرج  نبدّمحم  رفعجوبا 
هب هدومن و  تابثا  و 
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.دش لقن  عماوجلا » عمج   » باتک رد  یطویس  نیّدلا  لالج  هتشون ي  زا  رتشیپ  هک  تسا  هدرک  مکُح  شندوب  حیحص 

مه شندروآ  نابز  هب  لـقن و  هکلب  تسین ، زیاـج  اـم  يارب  نآ  هب  فارتعا  هک  دـنک  یم  داـی  يربط  ریرج  نبا  زا  يا  هنوگ  هب  هّیمیت  نبا 
ندرک در  یتشز  هرتسگ ي  اـت  دـنک  یم  وا  تراـبع  نتم  ندروآ  هب  راداو  ار  اـم  ثحب ، ترورـض  اـج  نیا  رد  یلو  دـشاب ؛ یمن  زاـجم 

: دیوگ نینچ  هّیمیت  نبا  ...دوش  نشور  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  يربط  هک  یثیدح 

نآ ّدض  رب  نخس  سپ  دندومن ، مارح  ار  ناسحتسا  سایق و  زا  يریگ  هرهب  دندرکن و  تافتلا  داهتجا  يار و  هب  لوق  هب  و  شلوق : اّما  «و 
: تسا تهج  دنچ  زا 

هنوگ نامه  دراد ، دوجو  ناسحتسا  سایق و  داهتجا و  يأر و  رد  عازن  ّتنس  لها  رد  .دنتـسه  نارگید  دننام  دروم  نیا  رد  هعیـش  کی :
.تسه عازن  نیا  زین  هعیش  رد  هک 

.دننک یم  تیاور  هنیمز  نیا  رد  هّمئا  زا  ییاه  تیاور  دنلئاق و  نآ  هب  هیدیز 

لوبق ار  هناگ  هس  يافلخ  تماما  سک  ره  هک  تسین  نینچ  سپ  دـنرادن ؛ لوبق  ار  سایق  صاـخ ، ماـع و  ّتنـس  لـها  زا  يرایـسب  مود :
لها رد  ندـشدراو  دوب ، لطاب  سایق  رگا  تروص  نیا  رد  .دـنرادن  لوبق  ار  سایق  مه  يدادـغب  ياـه  یلزتعم  .دریذـپب  ار  ساـیق  دراد ،

.تسه سایق ، هب  ذخا  اب  هارمه  ّتنس  لها  رد  ندشدراو  ناکما  دوب ، تسرد  قح و  رگا  دوب و  نکمم  سایق  كرت  اب  ّتنس 

ییوگ غورد  هب  روهـشم  یـصخش  زا  تسا  یبلاطم  شریذـپ  زا  رتهب  ناسحتـسا ، سایق و  داهتجا و  يأر و  هب  داقتعا  دوش : هتفگ  موس :
.موصعمریغ يا  هدنیوگ  زا  يا  هدشن  قیدصت  لقن  ینعی ) ، ) دیوگ یم  اطخ  یهاگ  حیحص و  یهاگ  هک  یسک  زا  رایسب ،

، يروث یعازوأ ، دعـس ، نب  ثیل  نوشجام ، نبا  بئذوبا ، نبا  کلام ، دننام  يدارفا  هعجارم ي  هک  دنک  یمن  کش  يدـنمدرخ  چـیه  و 
، لبنح نبدـمحا  ینزم ، یطیوب ، یعفاش ، يؤلؤل ، دایز  نب  نسح  رفز ، نسحلا ، نبدّـمحم  فسویوبا ، هفینحوبا ، کیرـش ، یلیلوبا ، نبا 

رصن نبدّمحم  يربط ، ریرج  نبدّمحم  همیزخ ، نبرکبوبا  یمراد ، دیعس  نب  نامثع  يراخب ، یبرح ، میهاربا  مرثأ ، یناتسجس ، دووادوبا 
زا هدش  تباث  ّتنس  هک  تسا  نآ  دننام  ناشرابتعا  داهتجا و  هب  نارگید ، يزورم و 
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رما نیا  هک  اه ، نآ  جارختسا  شیالاپ و  ماکحا و  هاگیاج  شهوژپ  رد  دننک  شـشوک  دننادب و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
!! دننک یم  لقن  ود  نآ  لاثما  نییرکسع و  زا  اه  یضفار  هچ  نآ  هب  کّسمت  زا  تسا  رتهب  ناشیارب 

!! دنشاب یم  نییرکسع  ِدوخ  زا  شلوسر  ادخ و  نید  هب  رتاناد  نانیا  زا  کیره  نوچ 

رب هکلب  تسا ، رفن  ود  نآ  زا  یکی  ياوتف  هب  وا  هعجارم ي  زا  یلوا  شداهتجا  هب  وا  هعجارم ي  دهدب ، ییاوتف  ود  نآ  زا  یکی  رگا  سپ 
!! تسا بجاو  وا 

نانیا زا  یکی  زا  هک  تسا  بجاو  ناشدننام  نییرکسع و  رب  .دشاب و  هدوب  رفن  ود  نآ  زا  اه  یضفار  لقن  رگا  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ 
نب ّیلع  ماما  ود ، نآ  هک  دراد  تحارـص  يرکـسع  موصعم  ماـما  ود  رب  يربط  ریرج  نبدّـمحم  ّتیملعا  رب  نخـس  نیا  (1) دنزومایب »!!

زا .دـنزومایب  وا  لاـثما  وا و  زا  هک  تسا  بجاو  ود  نآ  رب  هکنیا  دنـشاب و  یم  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نـسح  ماـما  يداـه و  دّـمحم 
.مییوج یم  هانپ  لاعتم  دنوادخ  هب  رفک  یهارمگ و 

طّسوت ملعلا » هنیدم   » ثیدح نتـسناد  حیحـص  هب  تربع  هدید ي  هب  لاح ، نیع  رد  اّما  تسا ، يربط  هرابرد ي  وا  هتفگ ي  حیرـص  نیا 
بّـصعت دانع و  تّدش  زا  زج  تسین  نیا  و  درمـش ، یم  یگتخاس  ياه  ثیدح  زا  ار  نآ  دـنک و  یم  تراسج  هکلب  درگن ؛ یمن  يربط 

.ناوارف

.هدننکراوخ اوسر و  ياه  باقع  اب  شنانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  تسوا  مه  تسا و  وا  لاثما  وا و  سرباسح  دنوادخ  و 

مکاح زا  هّیمیت  نبا  شیاتس 

مکاح و تیاور  هب  هّیمیت  نبا  یلو  .تسا  يروباشین  مکاح  دنا  هتسناد  حیحـص  ار  نآ  لقن و  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح هک  یناسک  زا  و 
ياه ششوک  نتسناد و  حیحص 
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دنلب هاگیاج  مغریلع  نیا  درادن و  ییانتعا  هّجوت و  ثیدح  نیا  تابثا  هار  رد  ملسم  يراخب و  طرش  اب  وا  نتسناد  قّقحم  وا و  دنمشزرا 
.تسا هدرک  دای  ثیدح  هب  ملع  لها  زا  ار  وا  دوخ ، هّیمیت  نبا  هکنیا  .تسا و  ّتنس  لها  یمامت  دزن  ثیدح ، مولع  رد  مکاح 

دنتـشاد و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاح  هب  تبـسن  یلماک  یهاگآ  هک  تسا  یناسک  نامه  زا  مکاح  وا  دوخ  ریبعت  هب 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  هنس و  يوس  هب  هک  دنتـسه  ییاه  نامه  دندوب و  غورد  یتسار و  نایم  زییمت  رد  تبغر  نیرتشیب  ياراد 
ار ناراک  هابتشا  هابتـشا  نایوگ و  غورد  ياه  غورد  دنناسرب و  مدرم  هب  دننک و  طبـض  ار  ناشیا  نانخـس  ات  دندرک  ترجه  ملـس  هلآ و 

.تسا هتفگ  هک  هچ  نآ  نایاپ  ات  .دنزادنا  رود 

نتسناد روظنم  هب  نانآ ، لاثما  دارفا و  نیا  دزن  تباث  حیحص  ییاه  ثیدح  رد  ّربدت  يارب  لقاع  هب  وا  نداد  نامرف  تسا  یتفگـش  یـسب 
ياعّدا نیا  لاح ، ره  هب  تسین ! نادـنمدرخ  زا  وا  هک  ییوگ  دـنک ، یمن  لمع  دوخ  نامرف  روتـسد و  هب  هک  یلاح  رد  غورد ، زا  تسار 

حیرص و ياه  غورد  زا  دیآ » یم  رامش  هب  یگتخاس  رابخا  زا  ور  نیا  زا  تسا و  رت  تسـس  رت و  فیعـض   » فیرـش ثیدح  نیا  هک  وا 
يا هدرتسگ  ناوارف و  نخس  ام  .دیآ و  یمن  رامش  هب  شندوب  لطاب  ياه  هجو  و  تسا ، راکشآ  راب  تحاضف  لطاب  نانخس  زا  حضاو و 

.قیفوت نیا  رب  ار  دنوادخ  ساپس  تسین و  نآ  رب  نوزفا  هک  میدروآ  ثیدح  نیا  شهوژپ  تابثا و  هنیمز ي  رد 

يزوج نبا  طّسوت  ثیدح  حدق  هب  کّسمت  ندوب  طقاس   - 2

هدروآ يولهد »  » نخس ّدر  نمض  نیا  زا  شیپ  ملعلا » هنیدم   » ثیدح هرابرد ي  يزوج  نبا  شهوکن  هب  هّیمیت  نبا  کّسمت  خساپ  اّما  و 
یگرزب ياملع  هک  دنچره  دنک ، یم  ناعذا  ام  ياه  هتفگ  یتسرد  هب  دنک ، هعلاطم  ار  نآ  هک  یفصنم  ناسنا  ره  هک  بیترت  نیدب  دش ،

، تحارـص هب  ّتنـس  لـها  زا  نارگـشهوژپ  هک  یلاـح  رد  دـننکن ؟ نینچ  هک  هنوگچ  دـنا و  هدرک  شنتـشاذگرانک  راـکنا و  هب  رهاـظت 
هنیدـم  » ثیدـح دروم  رد  ار  وا  نخـس  مه  یهورگ  .دـنا  هدرک  نایب  ار  ثیداحا  قلطم  رب  مکح  رد  يزوج  نبا  یکاـب  یب  تراـسج و 

.دنا هدرک  در  ملعلا »
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يرود اه  ثیدح  دروم  رد  وا  نانخس  زا  هیاپ  نیا  رب  تسین و  اور  دراد ، یتفص  نینچ  هک  یتّنس  لها  ظفاح  ملاع و  رب  دامتعا  نیاربانب ،
ناگرزب زا  یهورگ  هک  تسا  طقاس  اج  نآ  ات  ثیدـح  نیا  هرابرد ي  وا  نانخـس  دـنا و  هدرک  فّقوت  نآ  شریذـپ  رد  اـی  دـنا ، هتـسج 

نخـس هب  کّسمت  زا  هّیمیت  نبا  اّما  .دنا  هتـشاد  نایب  ار  شندوب  لطاب  یتسردان و  هتـشون و  در  نآ  رب  دـنا و  هتـساخ  اپ  هب  نارگـشهوژپ 
ام عنـصاف  حتـست  مل  اذإ  و  «. ) هد ماجنا  یهاوخ  هک  هچ  نآ  ره  سپ  یـشک  یمن  تلاجخ  رگا   » دـشک یمن  تلاجخ  يزوج  نبا  لـطاب 

(1) تئش )

يزوج نبا  نخس  نالطب  میدومن ، لطاب  شدوخ ، ياه  هتفگ  اب  ار  ملعلا » هنیدم   » ثیدح هرابرد ي  هّیمیت  نبا  نخس  هک  هنوگ  نامه  و 
.مینک یم  تباث  رتشیب ، يراوتسا  يدنبیاپ و  يارب  ار  تسا  هدش  کّسمتم  نآ  هب  ثیدح  در  يارب  هّیمیت  نبا  هک  مه  ار 

: دیوگ نینچ  تاعوضوملا »  » باتک رد  يزوج  نبا 

نآ دننام  يذمرت و  دووادوبا ، ننس  نیحیحص ، دمحا ، دنسم  أطوملا ، ، » دننام مالسا  ياه  ناوید  زا  جراخ  يدید  یثیدح  هاگره  سپ  »
ادـیپ دـیدرت  هچ  ناـنچ  و  نک ، ّبترم  ار  شراـک  سپ  دوب ، وکین  حیحـص و  ياـه  ثیدـح  رد  شدـننامه  رگا  رگنب ، نآ  رد  سپ  اـه ،

« نیکورتملا ءافعضلا و   » مان هب  ام  باتک  رد  نانآ  لاوحا  و  نک ، ّتقد  شدانسا  لاجر  رد  تسا ، لوصا  اب  فلاخم  هک  يدید  يدرک و 
تسا و مالسا  ياه  ناوید  زا  يذمرت » باتک   » هک دراد  فارتعا  نخس  نیا  سپ  (2) .تسناد » یهاوخ  ار  نآ  شنزرس  هجو  سپ  رگنب ؛
زا جراخ  هچ  نآ  هک  دراد  حیرـصت  هکلب  تسا ؛ ربتعم  لوبقم و  يدیدرت ، ّتقد و  هنوگره  زا  زاین  یب  هدش  لقن  نآ  رد  هک  یثیدح  ره 

نودب دـشاب ، مالـسا  ياه  باتک  رد  هدـش  لقن  وکین  حیحـص و  ياه  ثیدـح  رد  شدـننام  و  دوب ، مالـسا  ياه  باتک  رگید  زا  و  نآ ،
يذمرت باتک  يارب  یگرزب  رایسب  نأش  الاو و  ماقم  نیا  ...ددرگ و  یم  ّبترم  شرما  دیدرت  ّکش و 
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هکنانچ  - هدش و لقن  يذمرت  حیحـص  رد  هک  ار  ملعلا  هنیدم  ثیدح  يزوج  نبا  ارچ  سپ  دـشاب ، نینچ  رگا  ...دـشاب و  یم  شلاثما  و 
؟ دنک یم  مهّتم  ندوب  یگتخاس  هب  ار  تسا  هدمآ  نآ  يارب  ندوب  نسح  هب  مکح  دمآ - رتشیپ 

نینچ ار  وا  نیرّخأـتم ، زا  رگـشهوژپ  ناـگرزب  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  يزوـج  نبا  یکاـب  یب  قیداـصم  زا  یگدزباتـش و  دراوـم  زا  نیا 
.دنا هدرک  فیصوت 

رتحـضاو رتشیب و  طوقـس  ببـس  نیمه  و  دـنک ، هبوت  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  هرابرد ي  شا  هتفگ  زا  هک  تسا  مزـال  يزوج  نبا  رب  سپ 
.ددرگ یم  وا  نخس  هب  هّیمیت  نبا  کّسمت 

.درک راکشآ  ار  دناعم  یبصان  نیا  ناهرب  تّجح و  نالطب  هک  ار  دنوادخ  ساپس  و 

يرگید غورد  .تسا » یگتخاـس  نآ  ياـه  لـقن  رگید  هک  هدرک  ناـیب  هدروآ و  ار  نآ  يزوـج  نبا  : » هیمیت نبا  هتفگ  نـیا  نـینچ  مـه 
شدوخ ياعّدا  هب  هک  هدروآ  ار  اه  نآ  زا  یـضعب  اهنت  هکلب  تسا ، هدرواین  ار  ملعلا  هنیدم  ثیدح  قرط  مامت  يزوج  نبا  نوچ  تسا ؛

، تسین هتفریذپ  نارگشهوژپ  دزن  مه  اه  قیرط  نآ  هرابرد ي  شیاه  هتفگ  هک  دنچ  ره  دنک ، دراو  هشدخ  شیاهدانسا  رد  هتسناوت  یم 
.دنا هدرک  دراو  داریا  هراب  نیا  رد  وا  نانخس  هب  هک  تساج  نیمه  زا  و 

ياملع دامتعا  لباق  ياه  باتک  رد  هک  ار  ثیدـح  نیا  حیحـص  ياـه  قیرط  رگید  زا  کـی  چـیه  ًالـصا  يزوج  نبا  هکنیا  هّجوت  لـباق 
یگتخاس شیاه  قیرط  رگید  هک  تسا  هداد  حیـضوت  وا   » هک هّیمیت  نبا  نخـس  نیا  سپ ، .تسا  هدرکن  رکذ  تسا ، هدش  لقن  ثیدح ،

.تسا راب  تحاضف  یغورد  حیرص و  یهانگ  تسا »

دوش یم  هتخانش  نآ  نتم  دوخ  زا  غورد  و  هتفگ : نیا  هرابرد ي   - 3

کی زج  وا  زا  دوب و  یمن  رد  کی  زج  ار  رهش  نآ  دوب و  شناد  رهـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  نوچ  : » وا هتفگ ي  نیا 
رب هّیمیت  نبا  ياهّدر  سک  ره  .تسا و  راکـشآ  شنالطب  هک  تسا  يا  هفارخ  دش » یم  دساف  مالـسا  رما  درک ، یمن  غیلبت  ار  شناد  رفن 

راکفا ندومن  مکحم  راوتـسا و  مالـسا و  نید  یناـبم  ندرک  ناریو  شنانخـس  بلغا  ماجنارـس  هک  دـبای  یم  دـنک ، هظحـالم  ار  هّیماـما 
ّربکت تّدش  رایسب و  قافن  یپ  رد  و  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تّوبن  نارکنم 
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.شلطاب هدوهیب و  نانخس  ياهدمآ  یپ  هب  هّجوت  نودب  دنک ، یم  شالت  هّیماما  رب  ّدر  رد  دوخ  یهاوخدوخ  و 

هب اناد  دـنوادخ  رگا  دـنیوگب : هک  دـنک  یم  راومه  راّفک  يارب  ار  هار  دروآ  یم  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  ّدر  رد  هیمیت  نبا  هک  یبلطم  نیا 
اه تعیرـش  دـساف و  نید  رما  درکن ، غالبا  ار  اه  نآ  رفن  کـی  زج  هرود  ره  رد  دوب و  ناگدـنب  یفیلکت  ماـکحا  نید و  ياـه  تعیرش 

.دسرب رتاوت  دح  هب  نانآ  غالبا  هک  تسا  رایسب  دادعت  هب  ناربمایپ  هرود  ره  رد  دنوادخ  يوس  زا  غیلبت  همزال ي  نوچ  دوش ، یم  لطاب 

نخـس رب  اـم  خـساپ  ناـمه  دـهدب ، هک  یخـساپ  ره  نوچ  تسا ، هدنـسب  هّیمیت  نبا  هتفگ ي  رب  در  ییوگخـساپ و  يارب  ضقن  نیمه  و 
.دوب دهاوخ  شلطاب 

ندوب تباث  اب  تسا و  هدنـسب  دـنوادخ ، يوس  زا  غالبا  يارب  ییاهنت  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناـمربمایپ  هک  هنوگ  ناـمه  زین  و 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  يوس  زا  غالبا  رد  نینچ  مه  و  درادن ، دنوادخ  يوس  زا  ندروآ  ربخ  رد  يرگید  تکراشم  هب  يزاین  شتّیناّقح 
ره غالبا ، راک  رد  يرگید  تکراشم  هب  زاین  و  دنک ، یم  تیافک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نامرورس  دوجو  ملـس  هلآ و 

ثیدح تسا و  ینیقی  یعطق و  دیامن ، یم  غالبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هچ  نآ  ّتیناّقح  نوچ  درادن ؛ دشاب ، هک  سک 
هنیدـم ثیدـح  نیقی ، ملع و  لها  هک  تساـج  نیا  زا  تسا و  نآ  رب  یحیحـص  تسرد و  هاوگ  اـهلیلد  رگید  رب  هفاـضا  ملعلا -  هنیدـم 

رتشیپ هنیمز  نیا  رد  ار  نافلاخم  ناگرزب  ياه  هتفگ  نتم  هک  .دنا  هداد  رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمـصع  لیلد  ار  ملعلا 
.میدروآ

، شتّیناّقح ندش  تباث  زا  دـعب  دـنوادخ ، ياه  نامرف  غالبا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگناگی  هک  هنوگ  نامه  هجیتن : رد 
اب شتّیناّقح  ندش  تباث  زا  دعب  دروآ ، یمن  راب  هب  يررـض  ربمایپ  يوس  زا  شغالبا  ماما و  ییاهنت  بیترت  نیمه  هب  دـناسر  یمن  ینایز 

.دشاب یم  اه  نآ  زا  یکی  ملعلا  هنیدم  ثیدح  هک  رایسب  ياه  لیلد 

دنشاب رتاوت  لها  زا  دیاب  ناغّلبم  هک  اعّدا  نیا  ندوب  لطاب   - 4

، دـبای شرتسگ  رفن  کی  زا  طقف  وا  شناد  تسین  زیاـج  هک  دـندش  قفّتم  ناناملـسم  ور  نیا  زا  : » هّیمیت نبا  هتفگ ي  نیا  طوقـس  اـّما  و 
رتاوت لها  ناغّلبم  تسا  بجاو  هکلب 
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لوصا ملع  ناگرزب  ياه  هتفگ  نتم  اب  نوچ  تسا ؛ راکشآ  ًالماک  زین  .تسا » روآ  ملع  نابیاغ  يارب  ناشربخ  هک  یناسک  نامه  دنشاب ،
اب ّتنـس  لها  هبطاق ي  دنام و  یمن  هدیـشوپ  هراب  نیا  رد  يرگـشهوژپ  چـیه  رب  بلطم  نیا  دراد و  تافانم  ًالماک  ثیدـح  مولع  هقف و 

نتم اذـل  دـننک ، یمن  تفلاخم  مکح  نیا  اب  تسین ، هّجوت  لـباق  هک  ییانثتـسا  دروم  رد  زج  دـنناد و  یم  بجاو  ار  لـمع  دـحاو ، ربخ 
: ددرگ نشور  تهج  دنچ  زا  هّیمیت  نبا  ياعّدا  ندوب  لطاب  ات  میروآ ، یم  ار  هراب  نیا  رد  يودزب  نسحلاوبا  ترابع 

شتیاور رتشیب  ای  رفن  ود  ای  رفن  کی  هک  يربخ  ره  هک  نیا  تسا  لوا  شخب  زا  موس  لصف  نآ  و  دحاو (1) ، ربخ  باب  : » دیوگ يودزب 
ام دزن  یلو  دنک  یم  بجاو  ار  لمع  ربخ  نیا  دشاب ، رتاوتم  روهـشم و  زا  رت  نییاپ  اّما  تسین ، طرـش  نآ  رد  یّـصاخ  دادعت  هک  دـننک ،

ملع رس  زا  زج  یلمع  و  دنک ، یمن  باجیا  ار  ملع  نوچ  دنک ؛ یمن  بجاو  ار  لمع  دنا : هتفگ  مدرم  زا  یضعب  دروآ و  یمن  ینیقی  ملع 
فوصوم تردق  لامک  هب  هک  عرـش  بحاص  يارب  اریز   (2) ٌْملِع »  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  : » تسا هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ  .تسین 

یم ام  تایرورـض  زا  نوچ  تالماعم ؛ فـالخ  رب  دـنز ، زابرـس  دوش  یم  ینیقی  ملع  بجوم  هک  یلیلد  زا  هک  درادـن  یترورـض  تسا ،
هتفگ مه  ثیدح  لها  زا  یضعب  .دوش  یمن  تباث  دروآ ، یمن  ینیقی  ملع  هچنآ  نیاربانب  دشاب ، یم  ام  تایرورـض  زا  يأر  زین  و  دشاب ،

ماـکحا رد  تسین و  ملع  نودـب  یلمع  دـنک و  یم  بجاو  ار  لـمع  هک  تهج  نیا  زا  دوش ، یم  نیقی  ملع  بجوم  دـحاو ) ربـخ  : ) دـنا
نآ يارب  ملع  زج  يا  هرهب  و  ناگدید ، اب  لاعتم  دنوادخ  ندید  ربق ، باذع  دننام : تسا ، هدـش  دراو  يداحآ  ياه  تیاور  مه  ترخآ 

یخرب يارب  دوش و  یم  تباث  یـضعب  يارب  صوصخ  هب  دوش  یم  لصاح  لاعتم  دـنوادخ  يراوگرزب  اب  ملع  نیا  و  دـنا : هتفگ  .تسین 
ّتنس و باتک و  زا  دنک ، یم  بجاو  ار ، لمع  دحاو  ربخ  هک  نیا  رب  ام  لیلد  .تسا و  هتفای  ّقلعت  یـضعب  هب  هک  ءیطو  دننام  هن ، رگید 

.تسا حضاو  لوقعم  لیلد  عامجا و 
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هزادنا ي هب  طقف  صخـش  ره  (1)و  ِساّنِلل »  ُهَُّننِّیَُبَتل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقاثیِم  ُهّللا  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  : » دومرف لاعتم  دـنوادخ  باتک ، رد  اـّما 
: دومرف دنوادخ  نینچمه  .داد  یمن  نامرف  ملع  نایب  هب  دوب ، یمن  تّجح  دحاو  ربخ  رگا  و  دریگ ، یم  رارق  باطخ  دروم  شعسو 

.تسا شرامش  زا  شیبادخ  باتکرد  بلطم  نیاو   (2) ٌهَِفئاط »  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  »

ربخ و  هیده ، رد  هریرب  ربخ  دننام  تسا  هتفریذپ  ار  دحاو  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تباث  ّتنـس : رد  اّما 
یلع و دننام  داتسرف ، قافآ  هب  ار  يدارفا  هک  تسا  روهشم  ناشیا  زا  تسا و  نوزفا  شرامش  زا  نیا  هقدص و  هیده و  هرابرد ي  ناملس 

باحـصا زین  دـنامب و  یفخم  هـک  تـسا  نآ  زا  رتروهـشم  شرامـش و  زا  شیب  نـیا  .نارگید و  هـیحد و  دیــسأ و  نـب  باـتع  ذاـعم و 
« ناسحتـسالا  » باتک رد  هراب  نیا  رد  دّمحم ، .دنا  هدروآ  لیلد  تّجح و  ار  اه  نآ  دندرک و  لمع  يداحآ  ياه  ثیدح  هب  شترـضح 

.میدرک هدنسب  نآ  هضافتسا  حوضو و  تهج  هب  هلمج  نیا  هب  ام  تسا و  هدروآ  ثیدح  نیدنچ 

.دنراد عامجا  نارگید  ناگداتسرف و  اه و  لیکو  زا  داحآ ، ياهربخ  شریذپ  رب  تّما  و 

سپ تلادع  اب  دراد و  بذک  قدـص و  لامتحا  ربخ ، و  دوش ، یم  تّجح  ندوب  تسار  ِتفـص  اب  ربخ ، نوچ  یلقع ، لیلد  رظن  زا  اّما  و 
ثیدـح دوش و  یم  بجاو  لمع  قدـص ، ناحجر  اب  سپ  .دـبای  یم  ناحجر  غورد  قسف ، اب  یتسار و  قدـص و  راـبخا ، یگتـسیاش  زا 

لمع هک  ور  نیا  زا  .دـیآ  یم  دـیدپ  دوـش ، طـقاس  نیقی  ملع  هک  یتـقو  غورد  وهـس و  لاـمتحا  .ددرگ و  یم  لـمع  نآ  يارب  یتّـجح 
، هنّیب هب  نامکاح  لمع  .تسا و  حیحـص  اه  يأر  بلغا  ساـسا  رب  ساـیق  هب  لـمع  هک  ینیب  یمن  رگم  .نیقی  ملع  نودـب  تسا  حـیحص 

شناد یعون  نیا  .تسا و  هدنـسب  لمع  يارب  ملع و  دیفم  لداع ، رفن  کی  زا  دحاو  ثیدح  نینچ  مه  سپ  .تسا  حیحـص  نیقی  نودب 
(3) .تسا » هنینأمط  ملع  زا  رت  نییاپ  سپ  دشاب  یم  بارطضا  اب  هارمه 
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لیلد عامجا  ّتنس و  باتک و  زا  هدرک و  دیکأت  ینعم  نیا  رب  يودزب » لوصأ  حرـش  رارـسألا  فشک   » رد يراخب  دمحا  نبزیزعلادبع  و 
: تسا نینچ  شا  ینالوط  هتفگ ي  نتم  تسا و  هداد  حیضوت  هدروآ و  ییاه 

ملع نیقی و  ملع  بجوـم  ینعی  دروآ  یمن  راـب  هب  نیقی  ملع  یلو  دـنک  یم  بجاو  ار  لـمع  دـحاو ، ربـخ  ینعی  نیا  و  يودزب : هـتفگ  »
ربخ هب  لمع  هک  دـنا  هتفر  هار  نیا  هب  مدرم  زا  یـضعب  .دـشاب و  یم  اهقف  ياه  هورگ  ملع و  لها  رتشیب  شور  نیا  دوش و  یمن  هنینأـمط 

.تسا نیمه  دنک » یمن  بجاو  ار  لمع   » شا هتفگ  زا  دارم  تسین و  زیاج  ًالصا  دحاو 

ار نآ  مه  یهورگ  نیمّلکتم و  زا  یهورگ  و  یئابج ، دـننام  دـننک  یم  يراددوخ  نآ  هب  لمع  زاوج  زا  ًـالقع  هک  دنتـسه  مه  یهورگ 
َو ال : » تسا هدرک  جاجتحا  هیآ  نیا  هب  هدرک  عنم  نآ  زا  ًـالقن  هک  نآ  اـه و  یـضفار  دووادوبأ و  یناـساق و  دـننام  دـنا  هدرک  عنم  ًـالقن 
هب سپ  .دوـش  یمن  ملع  بجوـم  دـحاو  ربـخ  يرادـن و  ملع  نآ  هب  هک  يزیچ  زا  نکم  يوریپ  ینعی  (1) ٌْملِع »  ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ُفْقَت 

.تسین زیاج  نآ  هب  لمع  نآ و  زا  يوریپ  صن  نیا  رهاظ 

یّلک روط  هب  هک  تسا  نآ  یـضتقم  سپ  تسا  هدـش  رکذ  یفن  عـضوم  رد  هرکن  تروـص  هب  ملع  هک : درادـن  ینعم  هتفگ  نیا  دـنتفگ :
هیآ نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دراد  یگریچ  نظ  رب  ملع  نآ  هک  دوش  یم  ملع  یعون  بجوم  دـحاو  ربخ  هک  یلاح  رد  ددرگ ، یفتنم 
سپ تسا  نظ  دیفم  هک  میریذـپب  رگا  نوچ  دوش ؛ یمن  نآ  لماش  یهن  سپ  (2) ٍتانِمُْؤم »  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَف  : » تسا هدـیمان  ملع  ار  نآ 

« ًاْئیَـش ِّقَْـحلا  َنِم  ِینُْغی  ـال  َّنَّظلا  َّنِإ  َّنَّظلا َو  ـَّالِإ  َنوـُِعبَّتَی  ْنِإ  : » لاـعتم دـنوادخ  شیاـمرف  نیا  اـب  تسا  هدـش  مـیرحت  مـه  نآ  زا  يوریپ 
ربخ هب  لمع  ندوبنزاجم  ینعی  نیا  و  شا : هتفگ  هب  دنا ، هدرک  عنم  نآ  زا  ًالقع  هک  دنک  یم  یناسک  ههبش ي  هب  هراشا  خیـش  سپس  (3)

رب تسا و  فوصوم  تردـق  لامک  هب  تساه -  تعیرـش  عضو  یلوتم  هک  یـسک  ینعی  عرـش  بحاص  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  دـحاو ،
یترورض هچ  سپ  دشاب ؛ یم  اناوت  لیلد  نیرت  حضاو  اب  هدومرف  عیرشت  هچ  نآ  تابثا 
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يا هدـسفم  هب  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم  نینچ  هنوگچ  دـنک ؟ یمن  نظ  هداـفا ي  زج  هک  دروآ  يور  يزیچ  هب  یعطق  لـیلد  زا  هک  دراد 
، دیوگ غورد  هک  اسب  هچ  ینوخ و  نتخیر  ندرک  لالح  رد  دـنک  تیاور  ار  يربخ  يدـحاو  رگا  هک  نیا  نآ  دوش و  یم  رجنم  گرزب 
اب ندرب  هلمح  هنوگچ  سپ  وا ، نامرف  هب  هن  تسا  لاعتم  دنوادخ  نامرف  هب  نآ  نتـسناد  لالح  يزیر و  نوخ  دنیب  یم  درگن و  یم  سپ 
وا هب  دوخ  کش  اب  میناوت  یمن  مینک ، یم  کش  یسک  نوخ  نتخیر  ای  ینت  هراپ  ندوب  حابم  رد  یتقو  مه  ام  و  دوش ؟ یم  زیاج  ینادان 

رگا هکلب  دـهد ؛ یم  قوس  مهوـت  يور  زا  لـطاب  يراـک  ماـجنا  یناداـن و  هب  ار  مدرم  هک  ددرگ  یم  حـیبق  عراـش  زا  سپ  میرب  موـجه 
، مینک تفلاخم  ای  هدرک  رما  لاثتما  تریـصب  اب  ات  دیامرف  یم  یفّرعم  ام  هب  ار  شیوخ  نامرف  دهد ، یم  نامرف  يراک  هب  لاعتم  دـنوادخ 

نتفریذپ ینعی  دشاب  یم  ام  ياه  يرورـض  زا  نیا  نوچ  تسا ؛ هتفریذپ  شا  هرابرد  دـحاو  ربخ  یفالخ  نودـب  هک  تالماعم  فالخ  رب 
، دـنامن یقاب  نآ  رد  يا  ههبـش  هک  يا  هنوگ  هب  شیوخ  قح  مامت  راهظا  زا  ام  نوچ  تسا ؛ ترورـض  باب  زا  دروم  نیا  رد  دـحاو  ربخ 

.میدومن زیاج  ار  دحاو  ربخ  رب  دامتعا  دروم  نیا  رد  اذهل  میتسه ، ناوتان 

نآ هک  دنچ  ره  سایق ، هب  ماکحا  رد  نانآ  يزای  تسد  هب  تسا  یخساپ  دشاب ، یم  ام  ياه  يرورض  زا  يأر  نینچ  مه  و  شا : هتفگ  و 
نآ هب  هک  یـصن  شا  هراب  رد  داتفا و  یقاّفتا  رگا  نوچ  تسا ، ترورـض  باـب  زا  زین  نآ  تفگ : سپ  .دـنک  یمن  نظ  هداـفا ي  زج  مه 

تسا و هدننک  تابثا  دحاو  ربخ  و  تسا ، رهظُم  هکلب  تسین ؛ هدننک  تابثا  سایق  نوچ  و  دراد ، سایق  هب  زاین  ًاترورض  دوبن  دوش ، لمع 
سک نآ  هتفگ ي  هب  انب  اّما  هتـسناد و  زیاج  ار  سایق  هب  کّسمت  هک  تسا  یـسک  هتفگ  هیاپ ي  رب  نیا  تسا و  تابثا  زا  رت  نییاپ  راهظا 

.تسین نداهن  قرف  هب  يزاین  رهاظ ، لها  ماظن و  دننام  هدادن ، رارق  تّجح  ار  سایق  هک 

هب مکح  نف  لها  هک  ییاهربخ  هک  ییاج  ات  تفر  تسد  زا  نینچ  نیا  اه  ثیدح  رتشیب  دنتفگ ، ثیدح  باحـصا  یـضعب  و  شا : هتفگ 
دقتعم يرهاظ  دوواد  .تسا و  لـبنح  نبدـمحا  بهذـم  نیا  و  ددرگ ، یم  نیقی  ملع  بجوم  ترورـض  قیرط  هب  دـنا  هداد  نآ  تّحص 

.دهد یم  تسد  هب  ار  یلالدتسا  یملع  رابخا  نیا  هک  تسا 

دحاو ربخ  هک  دیوگ  سک  ره  هک  تسا  هدرک  هراشا  هقرف  ود  ره  ههبش ي  هب  خیش  و 
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دنوادخ نوچ  تسین ؛ زیاج  نآ  زا  يوریپ  دوبن  ملع  دیفم  رگا  دحاو  ربخ  هک  هتـسج  کّسمت  نیا  هب  دوش ، یم  یلالدتـسا  ملع  بجوم 
ْنِإ : » هدوـمن تّمذـم  نینچ  ار  نـظ  زا  يوریپ  (1) و  ٌْملِع »  ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ُفـْقَت  ـال  َو  : » هدوـمرف یهن  نینچ  نظ  زا  يوریپ  زا  لاـعتم 
ربخ زا  يوریپ  ندوب  بجاو  رب  عامجا  دـش  نشور  هک  يا  هنوگ  هب  (3)و  َنوُمَْلعَت »  اـم ال  ِهّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  (2)«َو  َّنَّظلا »  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی 

ام دیوگ : ددرگ ، یم  يرورض  یملع  بجوم  دیوگ  هک  یـسک  .تسا و  ملع  هدافا ي  مزلتـسم  هلاحم  سپ ال  .تسا  هدش  دقعنم  دحاو 
لالدتسا هب  زاین  نودب  میبای  یم  ربخ  هب  یهاگآ  هک  میبای  یم  هدش ، نایامن  شتحص  طیارش  هک  يدحاو  ربخ  هرابرد ي  نتـشیوخ  رد 
یفالتخا دوب ، یم  يرورض  رگا  هک : دوش  یم  دراو  لاکـشا  نانآ  رب  نینچ  .تسا و  رتاوتم  زا  لصاح  ملع  هلزنم ي  هب  نامه  هک  رظن  و 

.تفای یمن  هار  نآ  رد 

دنبای و صاصتخا  نآ  هب  یـضعب  هک  تسا  زیاج  سپ  دیآ ، یم  تسد  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  یتمارک  هب  ملع  نیا  هک  دـنتفگ  سپ 
نآ رد  دـنچره  تسا  يرورـض  هک  دوش  یم  لصاح  رتاوت  اب  هک  یملع  دـننام  دـشاب  یمن  شندوب  يرورـض  زا  عنام  نآ  رد  فـالتخا 

.دشاب هداتفا  فالتخا 

نامیپ دهع و  هک  تسا  هداد  ربخ  لاعتم  دنوادخ  ، (4) َباتِْکلا »  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقاثیِم  ُهّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  : » دومرف لاعتم  دـنوادخ  شا : هتفگ 
رما نیا  سپ  دنرادن ، یفخم  نانآ  زا  دـننک و  نییبت  مدرم  يارب  ار  نآ  ات  تسا  هتفرگ  تسا ، هدـش  هداد  ناشیا  هب  باتک  هک  یناسک  زا 
یم فیلکت  دـنراد  ناوت  رد  هچ  نآ  هب  طقف  نانآ  نوچ  ندومن ، ناهنپ  زا  تسوا  یهن  نایب و  يارب  ناـنآ  زا  کـیره  هب  تسا  دـنوادخ 

زا کی  ره  رب  هک  دوش  یم  نّیعتم  سپ  .دنورب  نایب  يارب  برغ  قرـش و  رد  اه  ناسنا  زا  کی  ره  دزن  هک  تسین  ناشعـسو  رد  دـنوش و 
، تعامج هب  هدش  هفاضا  ِعمج  دروم  رد  مکح  اریز  .دنک  ادا  تسوا ، هدهع ي  رب  دـهع  هب  يافو  تناما و  زا  هچ  نآ  تسا  بجاو  نانآ 

نامیپ نوچ  ددرگ و  یم  نانآ  زا  کی  ره  لماش 
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هب رما  هکنیا  نینچمه  دوش ، یم  دارفا  زا  کـی  ره  لـماش  نید  هیاـپ  دروم  رد  تعاـمج  هب  باـطخ  و  تسا ، نید  ياـه  هیاـپ  زا  نتفرگ 
صخـش نآ  ربـخ  لوبق  هب  تسا  هدنونـش  ندرک  رما  عقاو  رد  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ًاترورـض  تسا ، هدـش  دارفا  همه  هّجوتم  راـهظا ،

زا یهن  نایب و  هب  نامرف  رد  نیا ، زج  يا  هدیاف  تسین و  یلاخ  هدیدنسپ  يا  هرهب  زا  عرش  نامرف  هک  تهج  نآ  زا  نآ ؛ هب  لمع  دحاو و 
.تسین نتشاد ، یفخم 

ناحتما هدیاف  هکلب  تسین ، مّلـسم  مینادب ، رـصحنم  دحاو  ربخ  لوبق  رد  ار  ادخ  رما  هدیاف  هکنیا  تسا : هدش  ضارتعا  هنوگ  نیا  وا  رب  و 
نیا لماش  مه  قساف  دارفا  هکنیا  هن  رگم  .دندرگ  یم  باقع  دندز  زاب  رس  رگا  دنوش و  یم  باوث  قحتسم  دندرک  لاثتما  رگا  هک  تسا 

و تسین ، هتفریذپ  نانآ  زا  سپـس  دـنوش ، یم  هانگ  بکترم  دـنزرو ، عانتما  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـسه  نایب  هب  رومأم  هدوب و  باطخ 
.دنریذپ یمن  وا  زا  هک  دننادب  ًاعطق  یحو  قیرط  زا  هک  دنچره  دنتسه ، غیلبت  هب  رومأم  ناربمایپ  نینچ  مه 

.دراد دوجو  فرط  ود  غیلبت  نایب و  يارب  تسا : هدش  هداد  خساپ  نینچ  نآ  هب  و 

دیدرگ نایب  هدیاف  زا  هچ  نآ  سپ  دشاب ، هتـشاد  رب  رد  يا  هدـیاف  فرط  ره  يارب  دـیاب  راچانب  و  هدنونـش ، فرط  هدـننک و  غیلبت  فرط 
.تسین نآ  هب  لمع  شریذپ و  ندوب  بجاو  زج  يا ، هدیاف  هدنونش  فرط  رد  دراد و  غّلبم  هب  صاصتخا 

لمع زاوج  مییوگ : یم  نوچ ، دـشاب ؛ یم  نآ  هب  لـمع  ندوب  زاـجم  نآ  تسه و  نآ  رد  يرگید  هدـیاف ي  هکلب  دوـش : هتفگ  دـیابن  و 
، دنک راکنا  ار  ندوب  بجاو  هک  یـسک  تسا و  دـقتعم  مه  بوجو  هب  دـشاب  زاوج  هب  لئاق  هک  یـسک  اریز  تسا ، نآ  بوجو  مزلتـسم 
رب هبوت  تسخن  هکلب  میریذپ ؛ یمن  هبوت ، زا  شیپ  ار  وا  رب  نایب  ندوب  بجاو  قساف ، دروم  رد  اّما  تسا و  هدرک  راکنا  مه  ار  ندوبزیاج 

، دومن لمع  وا  نخـس  هب  درک و  لوبق  وا  زا  دیاب  هک  تسا  نیا  دیفم  وا  نایب  نیاربانب ، وا ، رب  نایب  ندـش  بتّرتم  سپـس  تسا  بجاو  وا 
.تسا هتفگ  نینچ  هّمئألا  سمش 

نیا هب  کّسمت  هجو  ، (1) ٌهَِفئاط »  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  : » دومرف و  شا : هتفگ 
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موق تشگزاب ، ماگنه  هب  هک  تسا  هدرک  بجاو  دنا  هدش  جراخ  يا  هقرف  زا  هک  يا  هفئاط  ره  رب  لاعتم  دنوادخ  تسا : رارق  نیا  زا  هیآ 
ندرکوزرآ و  َنوُرَذْحَی »  ْمُهَّلََعل  : » هیآ همادا  ساسا  رب  تسا ؛ هداد  رارق  ندرک  رذح  ار  راذنا  نیا  بجاو  هجیتن  و  دـننک ؛ راذـنا  ار  دوخ 

رما ناونع  هب  لاعتم  دـنوادخ  زا  هک  دوش  یم  مزال  بلط  رب  لمح  سپ  تسا ، لاـحم  لاـعتم  دـنوادخ  يوس  زا  ّلـعل ) ظـفل  اـب  یّجرت  )
ای رفن  کی  نانآ ، زا  هفئاط  کی  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  هقرف  کی  رفن  هس  و  دراد ، ار  رذـح  بوجو  ياضتقا  سپ  .دوش  یم  بوسحم 
زا دوـش ، یم  بجاو  نآ  كرت  تـشاد ، ار  یلعف  زا  يریگوـلج  عـنم و  ياـضتقا  هـک  درک  یتـیاور  يوار  رگا  سپ  .دنـشاب  یم  رفن  ود 

بجاو قلطم  روط  هب  اج  نیا  رد  دش  بجاو  رفن  ود  رفن و  کی  يارب  راک  ماجنا  رگا  و  هدنونـش ، رب  رذح  زیهرپ و  ندوب  بجاو  تهج 
.تسین رتشیب  سک و  کی  نایم  نداهن  قرف  يارب  یهجو  نوچ  .دوش  یم 

کی و رب  نآ  لمح  اذل  هدش و  هفاضا  نآ  هب  ثینأت  ءاه »  » هک لیلد  نیا  هب  تسا ، یتعامج  يارب  یمـسا  هفئاط  دوش : هتفگ  دـیابن  زین  و 
هتفگ تسا و  رفن  هد  يارب  یمسا  هدش : هتفگ  .دنا  هدرک  فالتخا  شریـسفت  رد  ناینیـشیپ  مییوگ : یم  ام  نوچ  .تسین  حیحـص  رفن  ود 

هدومرف ي زا  دارم  سپ  .دشاب  یم  رت  حیحص  نیا  هک  تسا  رفن  کی  يارب  هدش  هتفگ  رفن و  ود  يارب  هدش  هتفگ  و  رفن : هس  يارب  هدش :
لوق لوزن  ّتلع  رد  زین  تسا و  هتفگ  نینچ  هداتق  .تسا  رتشیب  ای  رفن  کی   (1) َنِینِمْؤُْملا »  َنِم  ٌهَِفئاط  امَُهباذَع  ْدَهْشَْیل  َو  : » لاعتم يادخ 
سپ دنتـشاد ، عازن  یقح  رد  هک  دندوب  راصنا  زا  درم  ود  نانآ  هک  تسا  هدش  لقن  اُولَتَْتقا » َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو  : » لاعتم دنوادخ 

باحصا زا  نانآ  زا  یکی  تسا : هدش  هتفگ  .دماین و  يرگید  دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  نانآ  زا  یکی 
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ام رگا  نیاربانب  .تسا  هدش  هتخانـش  هک  هنوگ  نآ  هدوب  قفانم  ّیبا  نب  هّللادبع  ناوریپ  زا  يرگید  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ندوب داحآ  زا  ناشربخ  ددرگ و  یمن  یفتنم  ناشربخ  زا  ندوب  غورد  مهوت  مینک ، لمح  تسا  رفن  هد  هک  دادـعت  نیرتشیب  رب  ار  هفئاـط 

یمن یلو  دشاب ؛ بجاو  راذنا  ددرگ ، یمزاب  دوخ  هقرف  هب  هک  یـسک  رب  هک  میریذپب  ضرف  رب  : دوش هتفگ  دـیابن  .دـسر و  یمن  رتاوت  هب 
بجاو وا  تداهش  نتفریذپ  یلو  تسا  تداهش  يادا  هب  رومأم  هک  دهاش  کی  دننام  دشاب ، شریذپ  هب  رومأم  مه  هدنونـش  هک  میریذپ 
بجاو مزلتـسم  راذـنا  ندوب  بجاو  مییوگ : یم  ام  .دوشن  راکـشآ  هیکزت  اب  تلادـع  دـسرن و  شدوخ  باـصن  هب  تداهـش  رگا  تسین 
ْمُهَّلََعل : » لاـعتم دـنوادخ  هدوـمرف ي  هک  یلاـح  رد  دـشابن  نینچ  ارچ  میدرک ، ناـیب  هـک  هنوـگ  نآ  تـسا ، هدنونـش  رب  شریذـپ  ندوـب 

وا رب  تداهـش  يادا  هک  میریذپ  یمن  دحاو ، دهاش  کی  دروم  رد  اّما  .نآ  هب  لمع  شریذپ و  ندوب  بجاو  هب  دراد  هراشا  َنوُرَذْـحَی » 
دوش يراج  وا  رب  فذق )  ) ندز تمهت  ّدح  دوش و  یهتنم  دهاش  نایز  هب  دیاش  تسین و  دنمدوس  یعّدـم  يارب  نآ  نوچ  تسا ، بجاو 

.دشاب هدیسرن  باصن  ّدح  هب  تداهش  اما  دشاب ؛ حرطم  انز  رب  تداهش  رگا 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  .تسا  شرامش  زا  شیب  دنوادخ  باتک  رد  دحاو  ربخ  شریذپ  رب  لیلد  ینعی  بلطم  نیا  و 

دهتجم نیب  تسا و  هدرک  رما  رکذ  لها  زا  شسرپ  هب  دنوادخ   (1) َنوُمَْلعَت »  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  : » لاعتم يادخ  هدومرف ي 
، دوب یمن  بجاو  شریذپ  رگا  .اوتف و  هن  تسا  اه  هدینش  زا  ربخ  بلط  رد  رصحنم  دهتجمریغ ، زا  دهتجم  لاؤس  هداهنن و  قرف  وا  ریغ  و 

طسق هب  مایق  هب  نامرف   (2) َءادَهُش » ِطْسِْقلِاب  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » لاعتم يادخ  هدومرف ي  .دش  یمن  بجاو  مه  شسرپ 
يارب تداهـش  هدومن و  طسق  هب  مایق  دـهد ، ربخ  هدینـش  هچ  نآ  هب  ربماـیپ  زا  هک  یـسک  تسا و  هداد  دـنوادخ  يارب  نداد  تداهـش  و 
بجاو هنرگو  .دشاب  بجاو  شریذپ  هک  دوش  یم  بجاو  یماگنه  اهنت  و  دوب ، بجاو  وا  رب  دنوادخ  اب  راک  نیا  تسا و  هداد  دنوادخ 

.تسا عنتمم  نیا  دوش و  یم  شندوبن  بجاو  دننام  نداد  تداهش  ندوب 

یفخم رب  تسا  هداد  دیعو  . (3) يدُْهلا »  ِتانِّیَْبلا َو  َنِم  اْنلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » لاعتم دـنوادخ  هدومرف ي  تسا : هلمج  نآ  زا  و 
هک یسک  رب  سپ  تیاده ، نتشاد 
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نآ راهظا  دوب ، یمن  بجاو  ام  رب  نآ  شریذپ  رگا  سپ  .تسا  بجاو  نآ  راهظا  هدینـش ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يزیچ 
.دوب یم  شندرکن  راهظا  دننام 

تقیقح  ) ّتبثت نّیبت و  هب  نامرف   (1) اُونَّیَبَتَف » ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » لاعتم يادـخ  هدومرف ي  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
فـصو رب  مکح  ندرک  يراج  نوچ  تسا ، هدومن  لیلعت  قساف  ندروآ  ربخ  ناکما  اب  ار  نآ  و  تسا ، هداد  گـنرد ) لـّمأت و  ییوج و 

زا مزال  فصو  ّتیلع  نوچ  تشادـن ؛ يدوس  لیلعت  نیا  دوب  شریذـپ  زا  عنام  ربخ  ندوب  دـحاو  رگا  دراد و  ّتیلع  رب  راعـشا  بساـنم ،
.دنک یم  عنم  ضراع  فصو  ّتیلع 

گرم رگا  نوچ  دوش ؛ یم  هدرمـش  هیفـس  حیبق و  درادن ، تاود  ملق و  نوچ  دسیون ؛ یمن  هدرم  دـیوگب : یـسک  رگا  هک  تهج  نیا  زا 
نتشادن هک  یضراع  فصو  اب  نتـشون  ندوب  عنتمم  لیلعت  دشاب ، هدرم  زا  نتـشون  لمع  ندوب  عنتمم  ّتیلع  يارب  یحلاص  مزال  فصو 

.دش دهاوخ  لاحم  تسا ، ملق  تاود و 

.میدرواین ار  اهنآ  بانطا  زا  يریگولج  يارب  هک  دراد  دوجو  شیاه  خساپ  اب  هارمه  ییاه  ضارتعا  اه  کّسمت  نیا  زا  کی  ره  رد  و 

.هیده رد  هریرب  ربخ  دننام  شا : هتفگ 

.تسا هتفریذپ  هیده  دروم  رد  ار  وا  هتفگ ي  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  هک  هدش  تیاور  نینچ 

.تسا هتفریذپ  ار  هقدص  هیده و  رد  ناملس  ربخ  نینچمه  و 

زا و  تسا ، هیاپ  یب  يراک  نیا  هک  داتفا  شلد  رد  سپ  دندیتسرپ ، یم  ار  قلبا  بسا  هک  دوب  ینامدرم  زا  ناملس  هک  تسا  هدش  تیاور 
راتساوخ هک  دیاش  تفگ : وا  هب  هعموص  نانکاس  زا  یکی  هک  نیا  ات  دیورگ  یم  قح  نتفای  لابند  هب  يرگید  نید  هب  ینید 
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یم ار  هیدـه  هک  تسا  نیا  هدـش  هتخیگنارب  ربمایپ  ياه  تمـالع  زا  و  باتـشب ، برثی  هب  سپ  هدیـسر ، ارف  شنارود  یتسه و  ّتیفینح 
ار وا  درک و  ریسا  ار  وا  یبرع  .درک  تکرح  هنیدم  يوس  هب  سپ  .تسا  تلاسر  رهُم  شفتک  ود  نایم  و  دریگ ، یمن  ار  هقدص  دریذپ و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نیا  ات  درک ، یم  راک  وا  ياه  ناتـسلخن  رد  شبابرا  هزاجا ي  اب  و  تخورف ، يدوهی  کی  هب  هنیدم  رد 
هب ور  دروآ و  امرخ  یقبط  دینش ، ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندمآ  ربخ  هک  یماگنه  .درک  ترجاهم  هنیدم  هب  ملـس  هلآ و 

شلد رد  ناملـس  .دروخن  شدوـخ  دـیروخب و  تفگ  شناراـی  هب  سپ  .تسا  هقدـص  تفگ : تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ  .تشاذـگ  وا  يور 
درک ندروخ  هب  عورـش  سپ  .تسا  هیده  تفگ : ناملـس ؟ يا  تسیچ  نیا  دومرف : .دروآ  يرگید  يامرخ  قبط  ادرف  .یکی  نیا  تفگ :

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشگرب ، ترـضح  تشپ  هب  سپـس  .رگید  تمالع )  ) نیا تفگ : ناملـس  .دیروخب  دومرف : شنارای  هب  و 
سپ .دـنک  هاگن  شفتک  ود  ناـیم  ار  تّوبن  رهُم  ناملـس  هک  نیا  اـت  تخادـنا  شا  هناـش  زا  ار  ادر  سپ  تسناد ، ار  وا  دارم  ملـس  هلآ و 
کی وا  هاگ  نآ  هک  یلاح  رد  تفریذپ  هیده  هقدـص و  هرابرد ي  ار  شا  هتفگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  .دروآ  مالـسا 

.دوب هدنب 

هب ناهاشداپ  .تفریذپ  هیده  رد  ار  یملـس  ّمأ  ربخ  وا  زین  .تسا و  هداد  خر  رایـسب  ناشیا ، طّسوت  دحاو  ربخ  شریذـپ  ینعی  راک  نیا  و 
تسد هب  ناشیا  ندرک  هیده  هک  تسین  یّکـش  تفریذپ و  یم  ار  نانآ  هتفگ ي  وا  دندرک و  یم  میدقت  هیده ، ناگداتـسرف  هلیـسو ي 

نوذأـم هکنیا  رب  وا  نداد  عـالّطا  رب  تفریذـپ و  یم  ار  كولمم  توعد  .دـشابن و  ناـنآ  ییوگ  غورد  هئطوت  رّوـصت  هک  دوـبن  یناـسک 
یموق يوس  هب  ار  وا  یتقو  تفریذپ  ار  هبقع  نبدیلو  ربخ  تفریذـپ و  لاله  دروم  رد  ار  برع  درم  تداهـش  .درک و  یم  دامتعا  تسا ،

اب گنج  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نیا  ات  دنا  هدش  دترم  نانآ  هک  داد  عالّطا  وا  داتـسرف و  هوکز  يروآ  عمج  يارب 
اه و سوساج  ياه  شرازگ  .هیـآلا و   (1) ٌقِساف »  ْمُکَءاج  ْنِإ  : » دـش لزان  لاعتم  دـنوادخ  هدومرف ي  سپ  دروآ  درگ  يرکـشل  ناـنآ 

.داتسرف یم  نمشد  نیمزرس  هب  هک  تفریذپ  یم  ار  رکشل  نازاتشیپ 

هب ار  يدارفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدـش  ضیفتـسم  رتاوـت  هار  زا  هتفاـی و  ترهـش  ینعی  تـسا  روهـشم  ناـشیا  زا  و 
يارب ریما و  ناونع  هب  زین  ار  ذاعم  وا  زا  سپ  و  نمی ، هب  ریما  ناونع  هب  ار  یلع  .داتـسرف  ماکحا  شزومآ  تلاسر و  غیلبت  يارب  اـهروشک 

هب لقرح  رصیق و  دزن  هب  شا  همان  اب  ار  یبلک  هفیلخ ي  نبهیحد  داتسرف و  نمی  هب  تعیرش  ماکحا و  شزومآ 
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شا همان  اب  ار  یمهس  هفاذح ي  نب  هّللادبع  داتسرف و  هّکم  هب  اه  تعیرش  راگزومآ  ریما و  ناونع  هب  ار  دیـسأ  نب  باّتع  داتـسرف و  مور 
دزن ار  هعتلبوبأ  نب  بطاح  فئاط و  هب  ار  صاعلاوبا  نب  نامثع  و  هشبح ، هب  ار  يرمـض  هّیمأ ي  نبورمع  و  ناریا ) هاـشداپ   ) ورـسخ دزن 
دزن ار  يرماع  ورمع  نبطیلـس  قشمد و  هب  یناّسغ  رمـشوبا  نب  ثراح  دزن  ار  يدسا  بهو  نب  عاجـش  و  هیردنکـسا ، رادنامرف  سقوقم 

، مصاع نب  سیق  رمع ، نینچمه  تشاد ، لیـسگ  هّکم  مدرم  يوس  هب  ار  نافع  نب  نامثع  هیبیدـح  لاس  رد  و  همامی ، هب  هفیلخ  نبهذوه 
نب هدیبعوبا  فوع ، نب  نامحّرلادبع  دیز ، نبهماسأ  مزح ، نبورمع  صاع ، نبورمع  هثراح ، نبدیز  ردب ، نب  ناقربز  هریون ، نب  کلام 

ار نانآ  هک  تسین  نیا  زج  .دوش و  یم  ینالوط  نانآ  یگمه  ندربمان  هک  تشامگ  تاقدـص  يروآ  عمج  رب  ار  يرگید  دارفا  حاّرج و 
کی هب  دنـسرب  رتاوت  ّدح  هب  هک  ار  يدادعت  وا  هک  تسا  هدـشن  رکذ  ییاج  رد  داتـسرف و  یم  تّجح  هماقا ي  شنید و  هب  توعد  يارب 
عمج ناگداتـسرف و  هتفگ ي  شریذـپ  هب  دومرف  یم  مزلم  ار  نانآ  هک  تسا  هدـش  تباث  هریـس  لها  قاـّفتا  هب  دـشاب و  هداتـسرف  لـحم 
نیا يارب  مه  شباحصا  مامت  دوب ، دنمزاین  روآرتاوت  يدادعت  نداتسرف  هب  تیرومأم  ره  رد  ضرف  هب  رگا  شماّکح و  تاکز و  ناروآ 
تفر یم  نیب  زا  ریبدت  اهراک و  ماظن  هدش و  هریچ  وا  رب  شنانمشد  .دش و  یم  یلاخ  شراصنا  باحـصا و  زا  هنیدم  دوبن و  یفاک  راک 

.تسا لطاب  یمّهوت  بلطم  نیا  عطق  روط  هب  و 

اج هب  تفلاخم  يارب  يا  هناهب  هک  تسا  یعطق  یلیلد  نیا  دوش و  یم  لمع  بجوم  رتاوت ، دننام  دحاو  ربخ  هک  دش  نشور  هنوگ  نیدب 
.دنا هدروآ  نینچ  عطاوقلا  هدنسیون ي  یلازغ و  .دراذگ  یمن 

: شا هتفگ 

نیا یعنم و  نودب  راکنا و  نودب  دنا ؛ هدرک  جاجتحا  نآ  هب  رصح  یب  رامش و  یب  دراوم  رد  لمع و  دحاو  ربخ  هب  هباحص  نینچ  مه  و 
.دنتسناد یم  حیحص  ار  نآ  هب  جاجتحا  هتفریذپ ، عامجا  هب  ار  راک 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  هتفگ ي  نیا  هب  راـصنا  ربارب  رد  رکبوبا  هفیقـس  زور  رد  هک  هدیـسر  رتاوت  هب  هچ  نآ  تسا : هلمج  نآ  زا 
راکنا نودب  نانآ  درک و  جاجتحا  شیرق » نم  هّمئألا  : » هک ملس 
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.دنتفریذپ ار  نآ 

: ناشیا هتفگ ي  دروم  رد  رکبوبا  ربخ  هب  نانآ  هعجارم ي  تسا : هلمج  نآ  زا  و 

« هقدص هانکرت  ام  ثّرون ، ءایبنألا ال  رشاعم  نحن   » و نوتومی » ثیح  نونفدی  ءایبنألا  »

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هّدج  ندرب  ثرا  هرابرد ي  هملسم  نبدّمحم  هریغم و  ربخ  هب  وا  هعجارم ي  تسا : هلمج  نآ  زا  و 
رب دومرف  مکح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  داد  عالّطا  لـالب  هک  يا  هیـضق  رد  زین  و  داد ، رارق  وا  يارب  مشـش  کـی 

.درک ضقن  ار  دوخ  مکح  تفریذپ و  وا  دوب و  هدرک  مکح  وا  هچ  نآ  فالخ 

نیب تشگنا  يارب  و  رتـش ، شـش  کـچوک  تشگنا  هید  ناوـنع  هب  وا  .دوـب  هید  رد  ناتـشگنا  لیـصفت  زا  رمع  تشگزاـب  رگید  هنوـمن 
ربخ هب  دعب  اما  دوب ؛ هداد  رارق  رتش  هدزناپ  تصش  تشگنا  رد  رتش و  هد  رتش ، هد  هباّبس  ینایم و  تشگنا  رد  رتش و  ُهن  ینایم  کچوک و 

ثرا هب  شرهوـش  هید ي  زا  رـسمه  ندربـن  ثرا  زا  وا  تشگزاـب  رتـش و  هد  تشگنا  ره  رد  دوـب : هتفگ  هـک  تشگزاـب  مزح  نـبورمع 
هید ي زا  یبابـض  میـشا  نز  هک  تشون  شیارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  محازم  نب  كاّحـض  هتفگ ي  اب  نآ  زا  شندرب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نایتشدرز  زا  نتفرگ  هیزج  رد  فوع  نب  نامحّرلادبع  ربخ  هب  وا  ندرک  لمع  .دربب و  ثرا  شرهوش 

« .دینک راتفر  باتک  لها  دننام  نانآ  اب  : » هدومرف ملس 

یگرزب هبات ي  اب  ار  يرگید  یکی  هک  مدوب  ووَه  ود  ینعی  مدوخ  زینک  ود  نایم  تفگ : هک  کلام  نب  لـمح  ربخ  هب  وا  ندرک  لـمع  و 
.دش طقِس  وا  نینج  دز و 

دوخ يأر  هب  میدینش  یمن  ار  نیا  رگا  تفگ : رمع  .دومرف  مکح  يا  هدنب  ندرک  دازآ  هب  وا  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.میدرک یم  تواضق 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  تفگ : هک  یماگنه  درک  لمع  کلام  تنبهعیرف  تیاور  هب  نامثع  تسا : هلمج  نآ  زا  و 
درکن راکنا  و  دیآرـس ، تا  هّدـع  ات  نک  گنرد  دومرف : .مریگب  هزاـجا  وا  زا  هّدـع  عضوم  هراـبرد ي  اـت  مدـمآ  مرهوش  گرم  زا  سپ 

رد دیاین ، نوریب  زور  هن  بش و  هن  دراد و  هگن  هّدع  رهوش  هناخ ي  رد  دیاب  هدرم  رهوش  رـسمه  هکنیا  دروم  رد  ار  اتفتـسا  يارب  جورخ 
.دهد ماجنا  ار  شیاهراک  هک  دبایب  ار  یسک  هک  یتروص 

دادقم تیاور  هب  مالسلا  هیلع  یلع  لمع  زا  هتفای  ترهش  هچ  نآ  تسا : هلمج  نآ  زا  و 
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زا رگا  تسا : هتفگ  روهـشم  ربخ  رد  هک  اج  نآ  ات  دـنگوس  اب  وا  راهظتـسا  دـحاو و  ربخ  شریذـپ  دروم  رد  و  يذـم ، مکح  هرابرد ي 
لقن میارب  ار  نآ  يرگید  رگا  متفرگ و  یم  هرهب  نآ  زا  ادخ  تساوخ  هب  مدینش  یم  یثیدح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

رب ثیدح  قایـس  رد  طایتحا  يارب  طقف  نداد  مسق  .مدرک  یم  قیدـصت  ار  نآ  دروخ  یم  دـنگوس  رگا  مداد ، یم  مسق  ار  وا  درک ، یم 
.ییوگ غورد  هب  ندز  تمهت  يارب  هن  دنک ، لمع  تیاور  هب  قبط  نظ ، اب  ادابم  ات  دوب  نآ  هجو 

.هاگ هنتخ  ود  دروخرب  ماگنه  لسغ  ندش  بجاو  هرابرد ي  هشیاع  ربخ  هب  مومع  هعجارم ي  تسا : هلمج  نآ  زا  و 

ریغ رد  ابر  هب  مکح  هکنیا  زا  سپ  دـقن ، لوپ  رد  ابر  دروم  رد  يردـخ  دیعـسوبا  ربخ  هب  ساّبع  نبا  ندرک  لـمع  تسا : هلمج  نآ  زا  و 
.داد یمن  هیسن 

ره ددرگزاب ؛ عادو  فاوط  نودـب  تسا  زئاج  ضئاح  هکنیا  رد  راصنا  زا  ینز  ربخ  هب  تباث  نبدـیز  ندرک  لمع  تسا : هلمج  نآ  زا  و 
.تشادن يرظن  نینچ  نآ  زا  شیپ  دنچ 

بعک نب  ّیبأ  هحلطوـبا و  و  هدـیبعوبا ، هب  یبارـش  ندـیناشون  لوغـشم  تفگ : هک  هدـش  تیاور  سنا  زا  هچ  نآ  تسا : هـلمج  نآ  زا  و 
: تفگ دش و  دراو  ام  رب  رفن  کی  هک  مدوب 

ات مدز  هبرض  نآ  هب  متفر و  متـساخ ، اپ  هب  سپ  .نکـشب  ار  هزوک  نیا  زیخ و  اپ  هب  سنأ  يا  تفگ : هحلطوبا  .تسا  هدش  میرحت  بارش 
.تسکش ًالماک 

داد عالّطا  نانآ  هب  رفن  کی  هک  یماگنه  هبعک ، فرط  هب  هلبق  رییغت  رد  ابق  لها  درکلمع  زا  تفای  ترهش  هچ  نآ  تسا : هلمج  نآ  زا  و 
رد یلاکشا  میدرک و  یم  هرباخم (1)  لاس  لهچ  تفگ : هک  هدش  تیاور  رمع  نبا  زا  هچ  نآ  تسا : هلمج  نآ  زا  درک و  رییغت  هلبق  هک 

سپ .دومرف  یهن  هرباخم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  درک  تیاور  ناـمیارب  جـیدخ  نب  عفار  هکنیا  اـت  میدـید ، یمن  نآ 
.میدادن ماجنا  رگید 
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، دیز نبهجراخ  ریبج ، نب  عفان  ریبج ، نبدیعـس  یلع ، نبدّمحم  نیـسحلا ، نب  ّیلع  دننام  تفای  نایرج  ناعبات  شور  بیترت  نیمه  هب  و 
نبا نسح و  دننام  هرصب  نیمرح و  ياهقف  ّبیسم و  نبدیعس  سوواط ، راشب ، نبءاطع  راشب ، نب  نامیلـس  نامحّرلادبع ، نب  نامیلـسوبا 

نودـب دـندرک  لمع  يدـعب  ياهقف  لاونم  نیا  رب  .قورـسم و  یبعـش و  دوسأ ، همقلع ، دـننام  نانآ ، ناـعبات  هفوک و  ياـهقف  و  نیریس ،
.نانآ راک  هب  تبسن  يا  هرود  ره  رد  یسک  زا  يراکنا  هنوگره 

تواخـس هرابرد ي  هدیـسر  ياهربخ  دننام  .دنـشاب  یم  رتاوتم  ینعم  تهج  زا  یلو  دنتـسه  داحآ  هک  دـنچره  اهربخ  نیا  هک  نادـب  و 
دحاو ربخ  دوخ  دیدرک ، رکذ  دحاو  ربخ  ندوب  تّجح  تابثا  رد  هچ  نآ  دیوگب : يا  هدـنیوگ  هک  دـیاشن  سپ  یلع  تعاجـش  متاح و 

نآ هب  نانآ  هک  میریذپ  یمن  دنیوگب : نانمـشد  هچ  نانچ  .دـیآ و  یم  شیپ  رود  سپ  تساه  نآ  ندوب  تّجح  رب  فّقوتم  نیا  تسا و 
هک یلاوحا  نئارق  اه و  سایقم  اب  هارمه  دـحاو  ياـهربخ  اـی  رتاوتم  ياـه  نتم  زا  يرگید  ياـهربخ  هب  دـیاش  دـنا  هدرک  لـمع  اـهربخ 

رمع هک  دندرک  لمع  نانآ  هک  دـش  هتـسناد  رابخا  نآ  قایـس  زا  نوچ  درادـن ؛ یهجو  هتفگ  نیا  .دنـشاب  هدرک  لمع  هدوب ، ناشهارمه 
تیاور جـیدخ  نب  عفار  هکنیا  ات  تفگ : شرـسپ  هک  اـج  نآ  زا  میدرک و  یم  تواـضق  دوخ  يأر  هب  میدینـش  یمن  ار  نآ  رگا  تفگ :

.ثیدح نآ  رخآ  ات  ...درک 

، يرایـسب ياهدادخر  رد  دـحاو  ربخ  هب  تبـسن  نانآ  راکنا  اب  دـیتفگ ، نانآ  ِدـحاو  ربخ  شریذـپ  زا  هچ  نآ  دوش : هتفگ  رگا  نینچمه 
ربخ رمع  .تسویپ و  نآ  رب  هملـسم  نبدّـمحم  تیاور  هکنیا  ات  درک  راکنا  هدـج  ثاریم  دروم  رد  ار  هریغم  ربخ  رکبوبا  دراد ، ضراـعت 
شا هداوناخ  هیرگ ي  زا  درم  ندیـشک  باذع  دروم  رد  ار  رمع  نبا  ربخ  هشیاع  و  درک ، راکنا  ار  تنوکـس  دروم  رد  سیق  تنب  همطاف 

؛ درک در  ار  قشاو  تنب  عورب  ناتساد  رد  ار  یعجشأ  نب  لقعم  ربخ  یلع  و  درک ، راکنا  وا  رب 

ندرکن جاجتحا  رثا  رب  هن  یطرـش ، نتفر  نیب  زا  ای  ضراعم  دوجو  زا  دندرک  راکنا  دمآ ، شیپ  هک  یطیارـش  ّتلع  هب  نانآ  مییوگ : یم 
و باتک ، ياهرهاظ  یضعب  در  هک  هنوگ  نامه  .دنک  یمن  تلالد  بلطم  لصا  ندوب  لطاب  رب  نیا  .شدوخ و  هاگیاج  رد  اهربخ  نآ  هب 
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.دنک یمن  تلالد  بلطم  لصا  ندوب  لطاب  رب  یضاق ، طّسوت  اه  تداهش  یضعب  در  و  سایق ، عاونا  یضعب  كرت 

رادقم نیا  هب  و  میدروآ ، ار  اه  نآ  رتشیب  ام  دروآ و  يرایسب  ياه  ثیدح  دحاو ، ربخ  شریذپ  ینعی  هراب ، نیا  رد  دّمحم  و  شا : هتفگ 
هب ای  .ناشندوب  حـضاو  تهج  زا  اه ، نآ  ریغ  ذاعم و  غیلبت  ناملـس ، هریرب ، ربخ  ندروآ  هب  ندومن  هدنـسب  ینعی  میدرک ، افتکا  رـصتخم 

توکـس شا  هراـب  رد  اـم  میوقتلا :»  » ظـفل دروم  رد  .میدرکن و  رکذ  شندوبروهـشم  ّتلع  هب  هدروآ  دّـمحم  ار  هچ  نآ  هک : ینعم  نیا 
.دندرک لمع  مدرم  هچ  نآ  هب  افتکا  راصتخا و  تهج  هب  میدرک  رایتخا 

مکح ندوب  تباث  رب  دراد  تلالد  شریذپ ، هب  دراوم  نیا  رد  نانآ  ندرک  عامجا  ینعی  .دـندرک  عامجا  زیچ  نالف  رب  تّما  و  شا : هتفگ 
.تسا هعزانم  دروم  هچ  نآ  دروم  رد 

هدش اپ  رب  دحاو  ياهربخ  رب  دوقع  مامت  هک  ارچ  دوب  تالماعم  رد  دحاو  ربخ  شریذپ  رب  نانآ  يوس  زا  عامجا  تسا : نینچ  نآ  نایب  و 
یکاپ هب  نداد  ربخ  رد  هچ  نآ  دننام  دوش  بترتم  لاعتم  دـنوادخ  ّقح  تالماعم  رد  دـحاو  ربخ  رب  تسا  نکمم  یهاگ  هکنیا  اب  .تسا 

ای زینک  نیا  شورف  لیکو  ارم  ینالف  .تسا و  هدرک  هیدـه  وت  هب  ینـالف  ار  زینک  نیا  اـی  زیچ  نیا  هک  نداد  ربخ  .تسا و  بآ  یـسجن  و 
هک دـنچره  دـیآ ، یمن  تسد  هب  شا  هتفگ  هب  ملع  هک  یـسک  یهاوگ  شریذـپ  رب  دـندرک  عاـمجا  زین  .تسا و  هدرک  زیچ  نیا  شورف 

يارب یتفم  هتفگ ي  شریذـپ  رب  زین  دـشاب و  یجرف  ندرک  حابم  اـی  يّدـح  هماـقا ي  اـی  ینوخ  نتخیر  ندوب  حاـبم  هراـبرد ي  یهاـگ 
، دشاب هدیسر  وا  هب  يداحآ  قیرط  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  دهد  خساپ  يا  هنوگ  هب  دنچره  دندرک  عامجا  هاوخاوتف 

.دوب دهاوخ  زاجم  مه  اه  هاگیاج  رگید  رد  دشاب  زاجم  ایند  نید و  رما  رد  شریذپ  میدرک  دای  هچ  نآ  رد  هاگره  سپ 

هب بلق  هک  رفاک  هکلب  قساف  كدوک و  کی  ربخ  اه  هلماعم  یـضعب  رد  نوچ  تسا ؛ تباث  لحم  ود  نیا  نایم  تواـفت  دوش : هتفگ  رگا 
هنوگچ سپ  دوش ، یمن  هتفریذپ  نید  ماکحا  هب  طوبرم  ياهربخ  رد  دارفا  نیا  ربخ  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  هتفریذپ  دـبای ، شمارآ  نآ 
هابتشا زا  هک  تسا  یـسک  هتفگ ي  يریگراک  هب  لالدتـسا ، لحم  مییوگ : اه ؟ نآ  نایم  قرف  دوجو  اب  دوش  یم  جاجتحا  شخب  نیا  هب 

میتسین و ناما  رد  وا  ییوگ  غورد  و 
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، قرف عمج و  رد  هکلب  ناوت ؛ یمن  يرگید  رد  درک و  ناوت  یم  لـهاست  ود  نآ  زا  یکی  رد  هچرگا  .دراد  دوـجو  دروـم  ود  ره  رد  نیا 
دنا هتفگ  نید  راـبخا  تـالماعم و  ناـیم  قرف  رد  هچ  نآ  .نآ و  زا  ریغ  هن  تسا  مـکُح  ناـمه  قـّلعتم  هـک  دوـش  یم  یفـصو  تاـعارم 

اه هثداـح  همه  رد  رتاوتم  نوچ  دراد ؛ قّقحت  تـالماعم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  قّـقحتم  راـبخا  رد  ترورـض  نوـچ  تسین ، تسرد 
لمع ماقم  رد  ار  نآ  رابتعا  سپ  .ددرگ  یم  لیطعت  ماکحا  دوش ، ّدر  لقن  رد  يا  ههبـش  رثا  رد  دحاو  ربخ  هچ  نانچ  دوش و  یمن  تفای 

.میدرک طقاس  تداهش  سایق و  دننامه 

: مییوگ هیآ ، ود  نآ  هب  دحاو ) ربخ  رابتعا  نافلاخم   ) نانآ کّسمت  هب  خساپ  رد  اّما 

بولطم هک  ییاج  رد  تسا  نآ  يوریپ  زا  عنم  دارم  هکلب  دـشاب ، یم  ناـمگ  يوریپ  زا  قلطم  عنم  هیآ  ود  نآ  زا  دارم  هک  میریذـپ  یمن 
دهاش ندرک  عنم  ٌْملِع »  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  : » هیآ زا  دارم  تسا : هدـش  هتفگ  .نید و  عورف  لوصا و  هراـبرد ي  تسا  نیقی  ملع 
لیلد زا  هکلب  میدرکن ؛ يوریپ  ناـمگ  زا  نآ  هراـبرد ي  اـم  هکنیا  رب  هوـالع  دـبای  یم  قّـقحت  هچ  نآ  هب  زج  تداهـش  هب  مزج  زا  تسا 
نینچ يزار  رخف  هتفگ ي  نتم  (1)و  .دنادرگ » یم  بجاو  عامجا  رتاوتم و  ّتنـس  زا  ار  دـحاو  ربخ  هب  لمع  هک  میدرک  يوریپ  یعطاق 

ام .دـشاب  یم  قح  نآ  هب  لمع  سپ  .تسا  هدـش  عامجا  هباحـص  نایم  یعطقریغ  يربخ  هب  لـمع  رب  عاـمجا ؛ مراـهچ : کلـسم  : » تسا
هدرک لمع  تسین ، یعطق  نآ  تّحص  هک  يربخ  هب  هباحص  زا  یـضعب  نوچ  تسا ؛ هدش  عامجا  شا  هراب  رد  هباحـص  نایم  رد  میتفگ :

یخرب هک  میتفگ  هجو  ود  زا  .تسا و  عامجا  ندمآدیدپ  یـضتقم  نیا  تسا و  هدادن  ناشن  يراکنا  شلعاف  هب  تبـسن  کی  چیه  دنا و 
: دندرک لمع  نآ  هب  هباحص  زا 

هّمئا مالسلا :  هیلع  ربمایپ  هتفگ ي  اب  درک  جاجتحا  راصنا  رب  رکبوبا  هک  یماگنه  هفیقس  زور  رد  هک  هدش  تیاور  رتاوت  هب  هک  نیا  لّوا :
نآ  (2) ْمُْکنِم »  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  : » دومرف دنوادخ  هک  یمومع  هب  تسا  صصخم  هکنیا  اب  دنتسه ، شیرق  زا 

ار
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.میرادن عطق  شتحـص  هب  تبـسن  هک  يربخ  اب  ینک  یم  جاجتحا  ام  رب  هنوگچ  تفگن : یـسک  درکن و  راکنا  وا  رب  یـسک  دـنتفریذپ و 
.تسا ررقم  یلصا  نوچ  ناشیا  دزن  رما  نیا  هک  میناد  یم  تفگن ، يزیچ  نینچ  نانآ  زا  یسک  یتقو  سپ 

، مینک یم  ار  اه  نآ  عومجم  رد  رتاوت  ياعّدا  هکلب  میرادـن ؛ رتاوت  ياـعّدا  اـه  نآ  زا  کـی  ره  هب  تبـسن  هک  يروما  هب  لالدتـسا  مود :
ریغ هب  هن  دندرک  لمع  دحاو  ربخ  هب  نانآ  هک  مینک  یم  نشور  سپس  دندرک ، لمع  دحاو  ربخ  قفو  رب  هباحص  تسا : نیا  نآ  حیضوت 

 : تسا هنوگ  دنچ  هب  لّوا  ماقم  نایب  اّما  .نآ و 

: دندرک هعجارم  مالسلا  هیلع  ربمایپ  هتفگ  نیا  هرابرد ي  رکبوبا  ربخ  هب  هباحص  فلا )

ثرا یـسک  ناربمایپ  هورگ  ام  زا  ناشیا : هتفگ  رد  .دنتـسه و  شیرق  زا  هّمئا  شا : هتفگ  رد  .دـنوش و  یم  نفد  دـندُرم  اج  ره  ناربماـیپ 
.درب یمن 

تسا هدش  لقن  وا  زا  زین  و  درک ، هعجارم  هملـسم  نبدّمحم  هبعـش و  نبهریغم  ربخ  هب  هّدج  ندرب  ثرا  رد  رکبوبا  هک  هدش  تیاور  ب )
، دومرف تواضق  وا  مکح  فالخ  رب  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  هک  داد  عالّطا  وا  هب  لالب  سپ  درک ، تواـضق  رفن  ود  ناـیم  يا  هیـضق  رد  هک 

.درک ضقن  ار  نآ  سپ 

کچوـک تشگنا  رد  درک ، یم  ادـج  رگید  کـی  زا  ار  اـه  نآ  داد و  یم  رارق  ار  هید  فـصن  ناتـشگنا  رد  رمع  هک  هدـش  تیاور  ج )
مزح نبورمع  هتـشون ي  زا  شیارب  یتقو  سپ  .هدزناپ  ماهبا  رد  و  هد ، هد  هبابـس  یناـیم و  تشگنا  رد  هن و  يدـعب  تشگنا  رتش و  شش 

هک ار  یـسک  دـنک  تمحر  دـنوادخ  تفگ : نینج  هید  هرابرد  .تشگرب و  دوخ  يأر  زا  تسات ، هد  تشگنا  ره  يارب  هک  دـش  تیاور 
ادخ لوسر  هک  داد  ربخ  ار  وا  تساخ و  اپ  هب  کلام  نب  لمح  سپ  .دـشاب  هدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يزیچ 

تواضق رگید  زیچ  هب  میدوب  هدینشن  ار  نیا  رگا  تفگ : رمع  .دنک  دازآ  يا  هدنب  دیاب  هک  دومرف  تواضق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
.میدرک یم 

ص:718

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 818 

http://www.ghaemiyeh.com


نز هک  تشون  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ناشیا  هک  داد  ربخ  ار  وا  كاحـض  سپ  دوبن ، وا  رظن  دروم  شرـسمه  هید ي  زا  نز  ندرب  ثرا  و  د )
.درک عوجر  هتفگ  نآ  هب  سپ  .دهد  ثرا  شرهوش  هید ي  زا  ار  یبابض  میشأ 

: تفگ فوع  نب  نامحّرلادبع  منک ؟ هچ  نانآ  هب  تبـسن  مناد  یمن  تفگ : نایتشتدرز  هرابرد ي  رمع  هک  دـیامن  یم  نینچ  تیاور  ه )
راتفر باتک  لها  ّتنـس  هب  نانآ  هراـبرد ي  دومرف : یم  هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  مهد  یم  یهاوگ 

.تشاذگ رادیاپ  ناشنید  رب  تفرگ و  هیزج  نانآ  زا  سپ  دینک 

.درک اهر  نامحّرلادبع  ربخ  اب  نوعاط  دالب  هرابرد ي  ار  شیأر  و )

لوسر تمدخ  تفگ : هک  یتقو  تشگرب  يردخ  دیعـسوبأ  رهاوخ  کلام  رتخد  هعیرف  هتفگ ي  هب  هک  تسا  هدش  تیاور  نامثع  زا  ز )
مالـسلا هیلع  ناشیا  سپ  مریگ  هزاجا  وا  زا  هدع  هاگیاج  هرابرد ي  مرهوش  گرم  زا  دـعب  ات  مدـمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

ینز هک  تفرگ  ار  وا  تیاور  هلصافالب  ینعی  .دادن  رارق  راکنا  دروم  ار  وا  ءاتفتسا  نیا  .دیآرس و  تا  هّدع  ات  نامب  تا  هناخ  رد  دومرف :
زور تشادـن ، دـسرب  شیاهراک  هب  هک  یـسک  رگا  دورن و  نوریب  اه  بش  درادـهگن و  هّدـع  رهوش  لزنم  رد  هدرک  توف  شرهوش  هک 

.دور نوریب 

دروم رد  ار  دادقم  تیاور  زین  تفریذپ و  دنگوس  نودـب  ار  رکبوبا  تیاور  داد و  یم  دـنگوس  ار  يوار  هک  تسا  روهـشم  یلع  زا  ح )
.تفریذپ يذم  مکح 

.هاگ هنتخ  ود  دروخرب  یپ  رد  لسغ  ندوب  بجاو  رد  هشیاع  هتفگ ي  هب  مدرم  هعجارم ي  ط )

.ابر دروم  رد  دیعسوبا  ربخ  هب  هباحص  عوجر  ي )

ار مالسلا  هیلع  ناشیا  یهن  جیدخ  نب  عفار  هکنیا  ات  میدید ، یمن  نآ  رد  یلاکشا  میدرک و  یم  هرباخم  لاس  لهچ  تفگ : رمع  نبا  ای )
.درک تیاور  نامیارب  هرباخم  زا 

هحلطوبا .تسا  هدش  مارح  رمخ  تفگ : دـمآ و  رفن  کی  مداد  یم  یبارـش  ار  بعک  نب  ّیبا  هحلطوبا و  هدـیبعوبا و  تفگ : سنأ  بی )
.متسکش ار  اه  نآ  مدش و  دنلب  سپ  نکشب ، ار  هزوک  نیا  زیخرب و  سنا  يا  تفگ :

.تسا هتفای  ترهش  دحاو ، ربخ  اب  هلبق  رییغت  دروم  رد  ابق  مدرم  لمع  جی )

نمشد تفگ ، ساّبع  نبا  .تسین  لیئارـسا  ینب  ياسوم  رـضخ ، هارمه  ياسوم  هک  دنک  یم  نامگ  ینالف  دش : هتفگ  ساّبع  نبا  هب  دی )
یـسوم و دـناوخ و  هبطخ  ناـمیارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : داد و  ربخ  ارم  بعک  نب  ّیبا  تفگ ؛ غورد  ادـخ 

هب ار  رضخ 
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.تسا لیئارسا  ینب  ياسوم  نامه  رضخ ، هارمه  ياسوم  هکنیا  رب  تشاد  تلالد  هک  درک  دای  يزیچ 

: تفگ ءادردلاوبا  تخورف ، اه  نآ  نزو  زا  رتشیب  هب  ار  هرقن  الط و  ياه  فرظ  يدادـعت  هیواعم  هک  یماگنه  تسا ، ءادردـلاوبا  زا  هی )
ءادردلاوبا .منیب  یمن  نآ  رد  یلاکشا  تفگ : هیواعم  .دومرف  یم  یهن  راک  نیا  زا  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینش 

یم ربخ  ارم  شدوخ  يأر  زا  وا  مهد و  یم  شربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هیواعم ؟ زا  مهاوخ  رذع  تسیک  تفگ :
.منک یمن  یگدنز  وت  اب  نیمز  کی  رد  زگره  .دهد 

رـصح دـح و  یب  اهربخ  هنوگ  نیا  زا  درگنب  رابخا  ياه  باتک  رد  هک  یـسک  تسا و  باب  نیا  ياهایرد  زا  يا  هرطق  اـهربخ  نیا  سپ 
تحص هک  يربخ  قفو  رب  هک  تسا  نیا  اه  نآ  مامت  نایم  كرتشم  ردق  یلو  دشابن ، رتاوتم  هک  دنچره  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  دبای  یم 

.تسا هدش  رتاوتم  انعم  رد  سپ  تسا ، مولعم  نآ  هب  لمع  هدشن ، هتسناد  نآ 

نیا رطاخ  هب  هن  رگا  لّوا : تسا : هجو  زا و  شنایب  دـندرک و  لمع  نآ  رطاخ  هب  رابخا و  نیا  قفو  رب  نانآ  هکنیا  نآ ، و  مود : ماـقم  اـّما 
دنا هدروآ  دای  ار  يزیچ  ای  هدـش  لصاح  ناشیارب  هک  دوب  ینیون  داهتجا  ببـس  هب  ای  دـندرک ، یم  لمع  يرگید  رما  يارب  هکلب  راـبخا ؛

تداع تهج  زا  اـّما  دـننک ، لـقن  ار  نآ  هدوب  بجاو  تداـع  نید و  تهج  زا  تروص  نیا  رد  دـنا ، هدینـش  مالـسلا  هیلع  لوسر  زا  هک 
نآ سپـس  دبای ، تّدش  ناشهّجوت  هدیدرگ  راوشد  هدیـشوپ و  ناشیارب  هک  يرما  هب  تبـسن  یمیظع  هورگ  رگا  نوچ  هک : رطاخ  نیدـب 
زا دنیامن و  راکشآ  ار  لیلد  نآ  دیاب  راچان  هب  هدمآ ، شیپ  ناشیارب  هک  ییأر  ای  دنا  هدرک  تیاور  هک  یلیلد  هب  دوش  فرطرب  يراوشد 

راکشآ ار  رما  نیا  هک  دشاب  زئاج  دحاو  صخش  يارب  رگا  سپ  دنوش ، لاحشوخ  لکشم  نآ  ندش  هدودز  زا  نامداش و  دوخ  يزوریپ 
.دوب دهاوخن  زیاج  مه  لک  يارب  دنکن ،

هب ناـنآ  هک  دروآ  یم  شیپ  ار  مّهوت  نیا  ربـخ ، نآ  بجوم  هب  ناـشلمع  لـیلد و  نآ  ناـیب  رد  ناشتوکـس  نوچ  نید : تهج  زا  اـّما  و 
رب نانآ  هک  دراد  تلالد  دـنا ، هدینـش  هک  يا  هیآ  بجوم  هب  ناـنآ  لـمع  هک  هنوگ  ناـمه  دـنا  هداد  ماـجنا  ار  راـک  نیا  ربخ  نآ  ببس 

ساسا
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هب دّبعت  ندوبزیاج  : » دیوگ بجاحلا  نبا  رـصتخم  حرـش  رد  یجیا  نیّدلادضع  (1)و  .تسین » زیاج  لطاب  ماهیا  دـنا و  هدرک  لـمع  نآ 
ار نآ  دوواد  نبا  اه و  یضفار  یناشاک و  تسا و  بجاو  دحاو  ربخ  هب  لمع  هک  ینعم  نیا  هب  .تسا  هدیدرگ  عقاو  تابثا و  دحاو  ربخ 

دوش یم  بجاو  یلقن  لیلد  هب  هک  دندقتعم  روهمج  دنا و  هدرک  فالتخا  شتابثا  شور  رد  نآ  ّتیعقاو  هب  نادقتعم  دنا و  هدرک  راکنا 
.دنناد یم  بجاو  ار  نآ  لقع  لیلد  هب  يرصب  نیسحوبا  جیرس و  نبا  لافق و  دمحا و  و 

هب ناشلمع  دحاو و  ربخ  هب  لالدتـسا  زا  هدـش  لقن  نانآ  زا  هچ  نآ  لیلد  هب  تسا ، بلطم  نیا  رب  ناعبات  هباحـص و  عامجا  ام : هتفگ ي 
ار نآ  سک  چیه  تسا و  هدش  عیاش  ناشیا  نایم  هدش و  رارکت  اهراب  رما  نیا  تسین و  شرامـش  لباق  هک  یفلتخم  ياهدادـخر  رد  نآ 
، حیرـص نخـس  دـننام  دوش ، یم  نانآ  یگمه  قاّفتا  هب  يداع  ملع  بجوم  دوخ  نیا  دـش و  یم  لقن  هنرگو  هدادـن ؛ رارق  راـکنا  دروم 

.دوش اپ  رب  نآ  رد  يرگید  زیچ  لامتحا  دنچره 

نایتشدرز و نداد  هیزج  رد  نامحّرلادـبع  ربخ  هب  رمع  لمع  و  گرزب ، ردام  ثاریم  رد  هریغم  ربخ  هب  رکبوبا  لمع  تسا : هلمج  نآ  زا 
هب رهوش و  هید ي  زا  رـسمه  ثاریم  رد  كاحـض  ربخ  هب  و  نینج ، هید  دروم  رد  زینک  نداد  ندوب  بجاو  رد  کلام  نب  لـمح  ربخ  هب 

و تسا ، رهوش  هناخ ي  رد  تافو  هّدع  يرادـهگن  هک  هعیرف  ربخ  هب  یلع  نامثع و  درکلمع  ناتـشگنا و  هید ي  رد  مزح  نبورمع  ربخ 
دنریم یم  هک  اج  نآ  ناربمایپ  دنتـسه و  شیرق  زا  هّمئا  ملـس :)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا   ) رکبوبا ربخ  هب  ساـّبع  نبا  درکلمع 

يا هجیتن  بلطم  هلاطا  زج  اه  نآ  رد  رظن  ّتقد  هک  اه  نیا  زا  ریغ  .درب و  یمن  ثرا  یسک  ناربمایپ  ياه  هورگ  ام  زا  و  دنوش ، یم  نفد 
.تسا هریس  ياه  باتک  شهاگیاج  درادن و 
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: تسا هدش  ضارتعا  نآ  هب  هجو  دنچزا  و 

کی تقفاوم  .دشاب و  يرگید  لیلد  هب  دیاش  دـشاب و  اهربخ  نیا  هیاپ ي  رب  اهدادـیور  نیا  رد  لمع  میریذـپ  یمن  هک  دـنا  هتفگ  لّوا :
ساسارب هک  دیآ  یمرب  اه  نآ  قایـس  زا  تسا : نینچ  خـساپ  .دـشاب و  لمع  نآ  ببـس  ربخ  نآ  هک  دروآ  یمن  مزال  ربخ ، کی  اب  لمع 

.دیامن یم  لاحم  نآ  ریغ  هب  درکلمع  يداع  لاور  هب  انب  هدش و  لمع  ربخ 

، درک تیاور  ار  نآ  هملـسم  نبدّمحم  هکنیا  ات  تفریذپن  ار  هریغم  ربخ  رکبوبا  هک  نیا  اب  تسا  ضراعم  بلطم  نیا  هک  دـنا  هتفگ  مود :
درک و راکنا  ار  سیق  رتخد  همطاف  ربخ  درک و  تیاور  ار  نآ  دیعـسوبا  هکنیا  ات  تفریذـپن  نتفرگ  هزاـجا  رد  ار  یـسوموبا  ربخ  رمع  و 
درکدرار و نانـسوباربخ  یلعو  دیوگ  یم  غورد  ای  تسار  میناد  یمن  هک  مینک  اهر  ینز  هتفگ ي  اب  ار  دنوادخ  باتک  هنوگچ  تفگ :

.درک ّدر  وا  رب  شا  هداوناخ  هیرگ ي  اب  هدرم  نداد  باذع  دروم  رد  ار  رمع  نبا  ربخ  هشیاع  .داد و  یم  دنگوس  ار  رکبوبا  ریغ 

یعازن نیا  رد  نامگ و  هدافا ي  تهج  زا  دندرک  يراددوخ  لمع  زا  و  دندرک ، راکنا  ار  ربخ  دیدرت  اب  طقف  نانآ  تسا : نینچ  خساپ  و 
نیا هک  دـش  هتفریذـپ  همه  نیا  اب  دوش و  یمن  جراـخ  نآ ، ندوب  دـحاو  ربخ  دروم  رد  دـیدرک ، رکذ  هچ  نآ  ندوزفا  اـب  زین : .تسین و 

.امش يارب  هن  تسامش  رب  یلیلد 

ام خساپ : .درادن  یموزل  اهربخ  همه ي  رد  نیا  .دنا و  هتفریذپ  ار  نآ  هک  تسا  یّـصاخ  ياهربخ  دراوم ، نآ  دیاش  هک  دنا  هتفگ  موس :
رهاظ دـننام  اه  نآ  ياه  یگژیو  رظن  زا  هن  دـنا  هدرک  لـمع  اـه  نآ  هب  نظ  هداـفا ي  راـبخا و  نیا  روهظ  رطاـخ  هب  ناـنآ  هک  میناد  یم 

.دنک یم  نظ  هدافا  هک  هچنادب  تسا  لمع  بوجو  رب  قاّفتا  رگناشن  نیا  و  باتک ؛ رتاوتم 

فلتخم یحاون  هب  ار  داحآ  دارفا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  هک  تسا  هدیـسر  رتاوت  هب  هک : تسه  مه  لیلد  نیا  ام  يارب  و 
« .دننک لمع  روتسد  ياضتقم  هب  دندوب  فّظوم  داحآ ، دارفا  نیا  نابطاخم  هکنیا  هب  ملع  اب  داتسرف ، یم  ماکحا  غیلبت  يارب 

هب انب  باتک : اّما  .تسا  لمع  بجوم  دحاو  ربخ  هک  ّتنـس  باتک و  هب  تسا  هدش  لالدتـسا  : » دیوگ حیـضوتلا » حرـش   » رد ینازاتفت  و 
باـجیا ینعی  بلط  يارب  َنوُرَذْـحَی )  ْمُهَّلََعل   ) هیآ نیا  رد  ّلـعل  ظـفل  هک  اریز  ٍهَقِْرف . »  ِّلُـک  ْنِم  َرَفَن  ـال  ْوَلَف  : » لاـعتم يادـخ  هدومرف ي 
.تسالاب هب  هس  زا  هقرف  نوچ  تسا ، رفن  ود  ای  کی  هقرف ، زا  یـشخب  هفئاط  تسا و  لاحم  لاعتم  يادخ  يارب  وزرآ  دیما و  اریز  تسا ؛

.دنک و یم  باجیا  ار  رذح  دحاو ، ربخ  هک  دراد  تلالد  سپ  دسرب ، رتاوت  هجرد ي  هب  هک  تسین  مزال  یّلک  روط  هب  و 
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ریغ هب  موـق  صیـصخت  دروآ  یم  مزـال  و  تسا ، هّقفت  هنیرق ي  هب  عورف  رد  يوـتف  دارم ، هـک  نـیا  هـب  دوـش  هداد  خـساپ  تـسا  نـکمم 
تسا و یّنظ  دحاو  ربخ  نوچ  دنک ، رذح  زیهرپ و  دحاو  ربخ  ببـس  هب  هک  تسین  بجاو  دـهتجم  رب  هک  نیا  هنیرق ي  هب  ار  نادـهتجم 

زین .تسا  لّمأت  ياـج  دـشاب ، بلط  باـجیا و  يارب  ّلـعل »  » هکنیا رد  دـنا  هتفگ  نیارب  نوزفا  .تسا و  زاـب  هراـب  نیا  رد  دـهتجم  تسد 
.ات هس  ره  زا  دحاو  جورخ  مدع  رب  عامجا  هب  هدروخ  صیصخت  یلو  تسا ، ماع  هک  دنچ  ره  ٍهَقِْرف »  ِّلُک  : » لاعتم يادخ  هدومرف ي 

هک یماگنه  هقدص  هیده و  رد  ناملس  ربخ  و  تفریذپ ، هیده  رد  ار  هریرب  ربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نوچ  ّتنـس ، اّما 
بطر قبط  کـی  سپـس  .داد  ندروخ  ناـمرف  شناراـی  هب  .دروخن و  نآ  زا  سپ  تسا و  هقدـص  نیا  تفگ : دروآ و  بطر  قـبط  کـی 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نوچ  .داد و  ندروخ  روتسد  ناشنارای  هب  دروخ و  ترضح  سپ  .تسا  هیده  نیا  تفگ : دروآ و 
رترب تسخن  لیلد  زا  لیلد  نیا  مدرم و  رب  نآ  شریذـپ  ندوب  بجاو  داتـسرف و  ماکحا  غیلبت  يارب  اهروشک  هب  ار  شباحـصا  زا  يدارفا 

هن دـنک  یم  تلالد  لوبق  رب  طقف  لیلد  نآ  هکنیا  رب  هوالع  دوش ؛ لصاح  ود  نآ  قدـص  هب  ملع  ربمایپ ، يارب  هک  دوب  زئاج  اریز  تسا ؛
.نآ بوجو  رب 

نیا دـشاب و  تّجح  دـحاو  ربخ  هک  دوش  یم  تابثا  اه  نآ  هلیـسو ي  هب  هنوگچ  سپ  .تسا  داحآ  دوخ ، اـهربخ ، نیا  دوش : هتفگ  رگا 
: مییوگ تسا ؟ بولطم  هب  هرداصم 

یلع و تعاجش  دننام  تسا ، هدیسر  رتاوت  هزادنا ي  هب  اه  نآ  عمج  اّما  تسا ، يداحآ  ياهربخ  دنچ  ره  هک  تسا  نینچ  نآ  حورـشم 
.تسین ترهش  زا  رتمک  دشابن  رتاوت  شا  همزال  رگا  و  متاح ، یگدنشخب 

رد دـندرک ؛ لمع  لالدتـسا و  دـحاو  ربخ  هب  هک  هدـش  لقن  نانآ  ریغ  هباحـص و  زا  هک  نیا  نآ  دوش و  لالدتـسا  عاـمجا  هب  اـسب  هچ  و 
روط هب  رما  نیا  و  دنک ، راکنا  ار  نآ  یـسک  هکنآ  نودب  هدش  عیاش  رارکت و  رما  نیا  تسین و  شرامـش  لباق  هک  یفلتخم  ياهدادخر 

اهدادخر نآ  رد  هباحص  لمع  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  اهربخ  قایس  .دوش و  یم  ناشعامجا  هب  ملع  بجوم  حیرـص  لوق  دننام  يداع ،
رطاخ هب  طقف  تسا  هدش  لقن  داحآ  ياهربخ  یضعب  دروم  رد  ناشراکنا  زا  هچ  نآ  و  دوب ، دحاو  ربخ  دوخ  ببس  هب  اهنت 
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و دنا ، هدروآ  هلأسم  نیا  رد  يرایسب  ياه  لیلد  نادنمشناد  (1)و  .تسا » هدوب  قدص  رد  کش  ندشدراو  نظ و  هدافا ي  رد  یهاتوک 
ياه هتشون  هلأسم  نیا  رد  ّتنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  هک  تسا  هدیـسر  تیّمها  زا  يا  هجرد  هب  دحاو  ربخ  ّتیّجح  هرابرد ي  نخس 
یلقع ياه  تّجح  یعرـش و  صوصن  ياه  لیلد  : » تسا نینچ  بلطم  نیا  رب  يوون  ظفاح  هتفگ ي  نتم  .دـنا و  هدرک  فیلأت  یلقتـسم 

هب هدرک و  ریرقت  شیاه  لیلد  اب  ار  بلطم  نیا  لوصا ، هقف و  ياه  باتک  رد  املع  .تسا و  هتفای  رهاظت  دـحاو  ربخ  هب  لمع  بوجو  رب 
دحاو و ربخ  رد  یلقتـسم  ناوارف  ياه  هتـشون  نانآ  ریغ  ثیدح و  لها  زا  ییاه  هورگ  .دنا و  هدومن  نایب  حیـضوت ، نیرتاسر  نیرتهب و 

(2) .ملعأ » هّللاو  .دنا  هتشون  نآ  هب  لمع  ندوب  بجاو 

نیا و  تسین ، ملع  دیفم  نئارق  اب  زج  دحاو  ربخ  : » هّیمیت نبا  هتفگ  نیا  هرابرد   - 5

نآرق و هب  ملع  نانآ  يارب  سپ  .دنتسه  مدرم  زا  یفخم  یهاگ  دنرادن و  دوجو  یهاگ  نئارق 

« .دیآ یمن  تسد  هب  رتاوتم  ياه  ّتنس 

: تسا هجو  دنچ  زا  نخس  نیا  رب  دراو  تالاکشا 

دنک یم  ملع  هدافا ي  قلطم  روط  هب  دحاو  ربخ  تفگ : دمحا  ( 18

هتفگ ي نتم  .دنک  یم  ملع  هدافا ي  هنیرق  نودـب  یّتح  دـحاو  ربخ  تسا : دـقتعم  هک  لبنح ، نبدـمحا  رب  تسا  يدر  دوخ  نخـس  نیا 
لوق و  هن ؟ ای  دنک  یم  ملع  هدافا ي  ایآ  هک  تسا  هدش  فالتخا  لداع  صخـش  دحاو  ربخ  رد  : » تسا نینچ  یجیا  نیّدلادضع  یـضاق 
ادـج نآ  زا  فـیرعت  ًـالومعم  هچ  نآ  رب  تسا  يدـئاز  نآ  زا  روـظنم  دـنک و  یم  ملع  هداـفا ي  نئارق  مامـضنا  هب  تسا : نینچ  راـتخم 

هراومه دیوگ : يا  هتفگ  رد  دمحا  .دـندرک  فالتخا  سپـس  .دوش  یم  لصاح  ملع  نآ  هب  زین  هنیرق  نودـب  دـنتفگ : یهورگ  و  تسین ،
دمآ تسد  هب  دحاو  ربخ  هاگره  ینعی  .دوش  یم  درط  لصاح و  ملع  نآ  هب  هنیرق  نودب 
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نآ هب  ملع  دـمآ ، تسد  هب  هچره  هک  نیا  هن  نکیل  دوـش ، لـصاح  نآ  هب  ملع  یهاـگ  دـنا  هـنتفگ  یهورگ  .دوـش و  یم  لـصاح  مـلع 
عمج حرش   » رد یّلحم  نیّدلا  لالج  (1)و  .دوش » یمن  لصاح  ملع  نآ  هب  هنیرق ، یب  هن  هنیرق  اب  هن  دنیوگ : اه  نآ  رثکا  .دوش و  لصاح 

هک شدـنزرف  گرم  زا  يدرم  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک ] یمن  ملع  هداـفا ي  هنیرق  هب  زج  دـحاو  ربـخ  هلأـسم : کـی  دـیوگ [« : عـماوجلا »
قلطم روط  هب  هک  دـنا  هتفگ  يرایـسب  و  .دـنک [  یم  رـضاح  توبات  نفک و  دـهد و  یم  ربخ  هیرگ  هنیرق ي  اب  تسا ، گرم  هب  کیدزن 

دنک یم  هدافا  قلطم ] روط  هب  تفگ [ ] دمحا  ماما [  .دوش  یم  تفای  امغا  اب  هارمه  هدرک  رکذ  هنیرق  زا  هچ  نآ  و  دـنک ] یمن  ملع  هدافا 
« ...تلادع طرش  هب 

روط هب  لداع  صخش  دحاو  ربخ  تسا : هدش  هتفگ  : تسا هتفگ  هدرک و  در  ار  وا  نخـس  مولعلارحب »  » هب بّقلم  یلعلادبع  یفنح  ملاع  و 
هک تسا  نینچ  سپ  تسا ، ریگارف  مکح  نیا  تسا : دمحا  ماما  زا  دشابن  هچ  دشاب  نئارق  اب  فوفحم  هچ  دنک ، یم  ملع  هدافا ي  قلطم 

ماـما .تسا  راکـشآ  تخـس  هرباـکم ي  نیا  تسا و  دـیعب  ییوا  نوچ  زا  هتفگ  نیا  .دوـش  یم  لـصاح  ملع  داد ، ربـخ  یلداـع  هاـگره 
میتشاد نایب  ام  .دنک و  یم  در  ار  نآ  شیپ  شیپ  هبرجت  نوچ  تسا ؛ لطاب  يا  ههبش  چیه  یب  نیقی  ملع  ياعّدا  اّما  دیوگ : مالسالارخف 

و تسا ، لـمتحم  راـچان  هب  دـحاو  ربخ  هک  تسا  رطاـخ  نیدـب  نیا  و  تسا ، یلوا  نیا  دـنک و  یمن  باـجیا  ار  نیقی  ملع  روهـشم ، هک 
.تسا هدومن  هارمگ  ار  شدرخ  تسا و  هدرک  نادان  ار  شدوخ  دنک ، راکنا  ار  بلطم  نیا  هک  یسک  تسین و  راک  رد  لامتحا  اب  ینیقی 

هدافا لاعتم  دنوادخ  تمارک  هب  اه  تروص  یضعب  رد  هکلب  دناد ؛ یمن  یگشیمه  ار  دحاو  ربخ  يروآ  ملع  مکاح  تسا : هدش  هتفگ  و 
بجاحلا نبا  رصتخم  رب  دضع  حرـش  ترابع  زا  نیاربانب  (2) .تسا » یحیرـص  مّکحت  نوچ  تسا  دـساف  زین  لوق  نیا  دـنک و  یم  ملع 

.دندقتعم نادب  یهورگ  هک  تسا  یلوق  قلطم ، روط  هب  دحاو  ربخ  زا  ملع  هدافا ي  هک  دیتسناد 
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دنک یمن  ملع  هدافا ي  قلطم  روط  هب  دنا : هتفگ  تیرثکا  ( 2

بهذم قلطم ، روط  هب  دحاو  ربخ  زا  ملع  هدافا ي  مدـع  هب  لوق  هک : دـیتسناد  یّلحم  لالجو  دـضع  یـضاق  ترابع  زا  : رگید يوس  زاو 
.دشاب یم  ّتنس  لها  نییلوصا  رثکا 

تسین هنیرق  هب  يزاین  ّصن  زا  دعب  ( 3

غیلبت ندناسر و  یهاگآ  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بناج  زا  بوصنم  صخـش  هک  تسا  نیا  شریذپ  روخ  رد  تقیقح 
یم غالبا  هک  ار  هچ  نآ  تّما  ات  دنک ، تابثا  ار  وا  ّتیناّقح  هک  دشاب  هتشاد  یلیلد  ای  صن  زا  یتّجح -  دیاب  تّما ، يارب  ناشیا  يوس  زا 

یفتنم نئارق  مدرم  رتشیب  دید  زا  : » دوش هتفگ  هک  نیا  ات  .تسین  وا  ربخ  يارب  يا  هنیرق  هب  يزاین  لیلد ، ای  صن  دوجو  اب  دریذپب و  دـنک 
نآ رب  صن  دوجو  ّتلع  هب  یـسک -  نینچ  ربخ  هکلب  .دوش » یمن  لصاح  ملع  ناشیارب  اه  ّتنـس  نآرق و  اب  سپ  دـنام ، یم  هدیـشوپ  ای 

بوصنم هب  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  هکنیا  تهج  هب  تسا  تباـث  میتسه ، نآ  رد  اـم  هک  یعوضوم  رد  ینعم  نیا  .دـشاب و  یم  ملع  دـیفم 
.دشاب یم  نیقی  ملع و  دیفم  مالسلا  هیلع  شترضح  ربخ  سپ  .دراد  تلالد  بصنم ، نیا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ندش 

سایق دننام  دنراد  يداحآ  ربخ  هک  يدارفا  رگید  ربخ  اب  مالـسلا  هیلع  شترـضح  ربخ  ندرک  سایق  هک  دوش  یم  راکـشآ  اج  نیا  زا  و 
.تسا یتسرد  قح و  فلاخم  نیا  تسا و  بارس  اب  بآ 

؟ رتاوتم ّتنس  نآرق و  هب  صیصخت  ارچ  ( 4

یمن تابثا  ملع  ًاقلطم  هدنهدربخ  نیا  ربخ  اب  درک ، مّهوت  هّیمیت  نبا  هچ  نآ  ربانب  نوچ  درادن ، یهجو  ّتنس  نآرق و  هب  صیصخت  سپ 
.درادن یهجو  رتاوتم  ّتنس  نآرق و  هب  ملع  یفن  ندرک  هدنسب  سپ  .رتاوتم  ریغ  ای  رتاوتم  یتّنس  هچ  دشاب و  نآرق  هچ  دوش ،

هاگآ رب  هک  نانچ  دوش » یمن  لصاح  ملع  رتاوتم  ّتنـس  هکلب  رتاوتم  ریغ  ّتنـس  نآرق و  هب  : » تفگ یم  دیاب  هدعاق  ياضتقا  هب  انب  هکلب 
.دنام یمن  هدیشوپ  نخس  ياه  بولسا  هب 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تمصع  ياه  لیلد  هب  هراشا   - 6

دیاب تسخن  دوش : یم  هتفگ  نانآ  هب  .دوش  یم  لصاح  ملع  شربخ  اب  تسا و  موصعم  دحاو ، کی  نآ  : » دنیوگ رگا  : » شا هتفگ  اّما  و 
: تسا هجو  دنچ  هب  وا  دض  رب  نخس  سپ  .دوش » لصاح  وا  تمصع  هب  ملع 

!! تسا غیلبت  يارب  هدش  بصن  غّلبم  نیا  تمصع  هب  لوق  هیماما  بهذم  ياضتقا  هک  دناد  یمن  هّیمیت  نبا  ییوگ  لّوا :

لها نافـصنم  زا  یـضعب  هک  دیتسناد ، نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  تسا  تباث  ملعلا  هنیدم  ثیدـح  زا  هناگی  غّلبم  نیا  تمـصع  مود :
سپ .دراد  مه  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمـصع  ندوب و  غّلبم  رب  تلالد  ملعلا  هنیدم  ثیدح  سپ  دنا ، هدرک  فارتعا  نآ  هب  ّتنس 

.دش لطاب  دوش » لصاح  وا  تمصع  هب  ملع  دیاب  تسخن  : » شا هتفگ  نیا 

.تسا تباث  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرایسب  ياه  ثیدح  نآرق و  زا  یتایآ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمـصع  موس :
.دوش یم  لوکوم  شدوخ  ياج  هب  بلطم  نیا  لیصفت  و 

تماـما و هب  ناـشیا  ندرک  بوصنم  نیع  لـّمأت  اـب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوس  زا  غّلبم  نیا  ندرک  بوـصنم  مراـهچ :
.تسا تمصع  لیلد  ییاهنت  هب  ندرک  بوصنم  سپ  هدش ، تباث  ماما  ندوب  موصعم  ترورض  شیاج  رد  .دشاب و  یم  تفالخ 

هللا یلـص  ربمایپ  ياهراک  مامت  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد   (1) یحُوی »  ٌیْحَو  ّـالِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  اـم  َو  : » هکراـبم هیآ ي  مجنپ :
دنوادـخ دوخ  غیلبت ، يارب  هدـننک  بصن  هک  تفگ  ناوـت  یم  ساـسا  نیا  رب  تسا و  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  يوـس  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هدوب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تفالخ  تماـما و  يارب  ندرک  بوصنم  نیع  ندرک ، بوصنم  نیا  یتقو  تسا و  ّلـجوّزع 
.تسا هدش  بصن  تمصع  رگنایامن  غیلبت ، يارب  یهلا  بصن  سپ  .دوش  یمن  تابثا  موصعم  يارب  زج  دشاب ،

تمصع هب  نتشاد  ملع  زا  شیپ  دوش ، یمن  تباث  شربخ  هب  اهنت  وا  تمصع  : » دوش یم  راکـشآ  وا  هتفگ  نیا  خساپ  میدروآ  هچ  نآ  اب 
« .تسا رود  نیا  سپ  وا ،
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اهنت ناشیا  ربخ  نوچ  درک ؛ تابثا  شربخ  اـب  زین  ار  شتمـصع  ناوت  یم  نکیل  تسین ، شربخ  رب  فقوتم  ناـشیا  تمـصع  تاـبثا  اریز 
.تسین رود  زین  نیا  سپ  دوش ، یم  تمصع  هب  ملع  بجوم  هک  تسا  یکانبات  رتاوتم  تازجعم  اب  هارمه  هکلب  تسین ؛

نوچ تسا ؛ تّجح  عامجا  هک  تسین  نیا  زج  تسین و  نآ  رد  یعامجا  هیماما  نایم  اریز  دوش ، یمن  تباث  عامجا  هب  : » شا هتفگ  اـّما  و 
: تسا نیا  باوج  سپ  شیاعّدا » دّرجم  هب  وا  تمصع  تابثا  هب  ددرگ  یمرب  رما  نیا  سپ  تسا ، موصعم  ماما  ناشنایم  رد 

رگا و  درادن ، تیّجح  نانیا  عامجا  ًالـصا  نوچ  درادن ، ینایز  ام  يارب  ًادبا  نیا  دنک ، یفن  یهارمگ  لها  زا  ار  عامجا  دـهاوخب  وا  رگا 
ادخ لوسر  يوس  زا  غّلبم  ِدحاو  نیا  تمـصع  هب  لئاق  هیماما  همه  نوچ  تسا  یهیدب  يرما  راکنا  دـشاب ، هیماما  عامجا  یفن  راتـساوخ 

.دنشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تمصع هک  تسا  یعامجا  رد  لخاد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  غّلبم  نیا  زا  دارم  نینچمه 
فرح نآ  رد  ّتنس  لها  دنچره  دنک ، یمن  کش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمصع  رد  ینمؤم  چیه  دنک و  یم  قّقحتم  ار  وا 

.دنراد

تباث عامجا  زا  ریغ  يرگید ، یعطق  ياه  لیلد  اب  نانآ  تمـصع  دنتـسه و  لخاد  ناگدـننک  عامجا  رد  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  زین : و 
.تسا

.دنتسه موصعم  ّتنس  باتک و  زا  ییاه  لیلد  اب  هک  دنتسه  ناگدننک  عامجا  نایم  رد  تیب  لها  هّمئا  رگید  زین : و 

هب لالدتـسا  زاوج  زین  تشگ و  رهاظ  ددرگ ، یم  زاب  غّلبم  نآ  ياعّدا  دّرجم  هب  شتمـصع  تابثا  هب  رما  هک  وا ، ياعّدا  نیا  نالطب  سپ 
هتفگ ي هب  ماما  نآ  تمـصع  تابثا  لیبق  زا  نوچ  دـش ، راکـشآ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  زا  کی  ره  تمـصع  تاـبثا  يارب  عاـمجا 

نانچ مه  تسا ؛ هدش  تباث  عامجا  زا  ریغ  يرگید  یعطق  ياه  لیلد  اب  نانآ ، یگمه  تمـصع  اّما  دیآ و  مزال  رود  ات  تسین ، شدوخ 
هک دش  رهاظ  هّیمیت  نبا  يدعب  هتفگ ي  ندوب  لطاب  زین  .میدرک و  هراشا  هک  هنوگ  نامه  دش ، تباث  نانآ  کیاکی  تمصع  نآ ، هب  هک 

ندـش تباـث  ناـکما  هکارچ  .دوش » هتـسناد  شدوخ  ربـخ  زا  ریغ  يرگید  هار  زا  دـیاب  دـشاب  قح  شتمـصع  رگا  تسا  مولعم  : » دـیوگ
تهج زا  دیتسناد ، شربخ  اب  ار  وا  تمصع 
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.دوش یم  تابثا  زین  رگید  ياه  هار  اه و  لیلد  اب  هکنیا  رب  هوالع  دوش ، یم  نیقی  ملع و  بجوم  هچ  نآ  اب  شندوب  نرتقم 

رهـش يارب  رگا  سپ  : » تسا هتفگ  نینچ  هک  دوش  یم  لطاب  مه  شنانخـس  هجیتن ي  دـش ، راکـشآ  وا  نانخـس  نـالطب  هک  یماـگنه  و 
« .ددرگ یمن  تباث  نید  روما  زا  يرگید  زیچ  هن  وا  تمصع  هن  دشاب ، یمن  وا  زج  يرد  شناد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  زا  غّلبم  هناگی  وا  و  تسا ، ملعلا  هنیدـم  باـب  ناـمه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک : نیا  لـصاح  و 
.تسا نایناهج  دنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  .ددرگ و  یم  تباث  نید  روما  رگید  وا و  تمصع  دش ، تباث  بلطم  نیا  رگا  .دشاب و  یم  ملس 

« تسین نادان  یقیدنز  يارتفا  زج  يزیچ  ثیدح  نیا  : » هّیمیت نبا  هتفگ  نیا  همزال ي   - 7

هراشا

: هک تسا  هدروآ  نابز  رب  شدیدش  دسح  ینمشد و  يور  زا  هّیمیت  نبا  هچ  نآ  اّما  و 

ناقیدنز يارب  ار  هار  وا  .تسا و  حدم  هدرب  نامگ  هک  تسین  نادان  یقیدـنز  يارتفا  زج  يزیچ  ثیدـح  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  »
ياه ییوگرفک  زا  تسا ؛» هدرک  غیلبت  ار  نآ  رفن  کی  اهنت  هک  ور  نیا  زا  دنک ؛ یم  زاب  مالـسا ، نید  هب  تبـسن  داریا  حدق و  رد  رگید 

.تسا تمایق  زور  رد  وا  زا  مقتنم  سرباسح و  لاعتم  ناحبس و  دنوادخ  هک  تسا  تشز  رایسب 

زا دعب  یلـسن  يا و  هقبط  زا  دعب  يا  هقبط  دنا ، هدرک  تیاور  ّتنـس  لها  هقث ي  ياملع  ناگرزب  ار  ملعلا  هنیدم  ثیدـح  هک  دـیتسناد  8
امهیلع یـصو  ربمایپ و  ياه  تبقنم  اه و  تلیـضف  نیرت  كانبات  زا  ار  نآ  یهورگ  دـنا و  هداد  نآ  تحـص  هب  مکُح  يدادـعت  لـسن و 

نبا هتفگ ي  نیا  همزال ي  نیاربانب  دـیدش ، هاگآ  نارادمدرـس  نآ  تادافا  ناگرزب و  نیا  ياـه  تراـبع  رب  ...دـنا و  هداد  رارق  مالـسلا 
ياه قیدـنز  نانیا  رگا  و  دنـشاب ، نادان  قیدـنز  نانآ  کیاکی  ماـقمالاو ، دـیتاسا  گرزب و  ناـیاوشیپ  نیا  همه ي  هک  تسا  نیا  هّیمیت 

: نوچ مه  ینایاوشیپ  دنام ؟ یم  یقاب  یسک  ّتنس  لها  بهذم  زا  ایآ  دنشاب  ینادان 

(، ملـسم داتـسا   ) یناثدح دیعـس  نبدیوس  نیعم ، نب  ییحی  یناعنـص ، قاّزرلادـبع  يروث ، دیعـس  نب  نایفـس  يراق ، نامثع  نب  هّللادـبع 
، راّزب رکبوبا  يدادغب ، مهف  نب  نیسح  يذمرت ، یسیعوبا  يراخب ،) داتسا   ) ینجاور بوقعی  نبدابع  لبنح ، نبدمحا 
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، لاّـفق رکبوبا  یناربـط ، مساـقلاوبا  یباـعج ، رکبوـبا  يرطنق ، نسحلاوـبا  مصأ ، ساـّبعلاوبا  يدـنغاب ، رکبوـبا  يربـط ، ریرج  نبدّـمحم 
، یبرح يرکس  نسحلاوبا  يدادغب ، نیهاش  نبا  يدادغب ، رّفظم  نبدّمحم  يدنقرمس ، ثیللاوبا  یطساو ، ءاقس  نبا  یناهفصا ، خیشلاوبا 

.يربکع هطب  نبا  و 

، نارـشب نبا  یقهیب ، رکبوبا  يدرواـم ، نسحلاوبا  راّـطع ، نسحلاوبا  یناهفـصا ، میعنوـبا  یناهفـصا ، هیودرم  نبا  يروباـشین ، مکاـح  و 
میرکلادبع یملید ، هیوریـش  یقهیب ، یلعوبا  یناعمـس ، رّفظملاوبا  یلزاغم ، نبا  یناجدـنغ ، دّـمحموبا  ربلادـبع ، نبا  يدادـغب ، بیطخ 

 ... ریثا و نبا  نیّدلازع  ریثأ ، نبا  نیّدلادجم  یسلدنا ، جاّجحلاوبا  رکاسع ، نبا  مزراوخ ، بطخأ  یناعمس ،

: دننام دنک ، یم  قدص  دنا ؛ هدرک  تیاور  ار  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  هک  مه  هّیمیت  نبا  زا  رّخأتم  ياملع  رب  هتفگ  هّیمیت  نبا  هچ  نآ  زین  و 
، يریمد نیّدـلا  لاـمک  یـشکرز ، نیّدـلاردب  یناشخدـب ، نیّدـلارون  ینادـمه ، یلع  ییـالع ، نیّدـلا  حالـص  يدـنرز ، نیّدـلا  لاـمج 

رجح نبا  يدابآ ، تلود  نیّدـلا  باهـش  یفاوخ ، نیّدـلا  نیز  يرزج ، نیّدـلا  سمـش  يورجه ، نیدـلا  ماما  يدابآزوریف ، نیّدـلادجم 
نیسح يواخس ، نیّدلا  سمش  ینالیگ ، نیّدلا  سمـش  یماطـسب ، نامحّرلادبع  یکلام ، غابـص  نبا  دمحا ، نیّدلا  باهـش  ینالقـسع ،
نیّدلا باهش  یّکم ، یمشاه  دهف  نب  نیّدلاّزع  ناهبزور ، نب  هّللا  لضف  يدوهمـس ، نیّدلارون  یطویـس ، نیّدلا  لالج  یفـشاک ، ظعاو 

نبا یماش ، نیّدلا  سمـش  يراخب ، نیّدلا  لالج  نیّدلا ، مامه  نب  نیّدلا  ثایغ  يدبیم ، نیّدلا  لامک  یناود ، نیّدلا  لالج  ینالطـسق ،
.ینانک قارع 

، یمرهج نیّدـلا  لامک  یناجرج ، نیّدـلا  نیعم  نب  ساّبع  ینتف ، رهاط  دّـمحم  یباصو ، میهاربا  يدـنه ، یقتم  یلع  یّکم ، رجح  نبا  و 
نبدمحا يرقم ، ساّبعلاوبا  يروهال ، بوقعی  يواّنم ، فؤرلادبع  يوره ، يراق  یلع  يزاریش ، ثّدحم  نیّدلا  لامج  ینمی ، سوردیع 

دّمحم نب  ّیلع  یتشچ ، نامحّرلادـبع  يراخب ، دّـمحم  دّیـس  يولهد ، قحلادـبع  یلهبنـس ، نیّدـلا  جاـت  يرداـق ، دومحم  یّکم ، لـضف 
یناقرز يدرک ، لیعامسا  يدرک ، میهاربا  یسلماربش ، نیّدلارون  يزیزع ، یلع  يرفج ، دّمحم  نب  ّیلع  یتشچ ،
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، يولهد هّللا  یلو  ملاعلا ، ردص  دّمحم  یناشخدـب ، دّـمحم  ازریم  یجنزرب ، لوسّرلادـبع  نبدّـمحم  يرـصب ، هّللادـبع  نب  ملاس  یکلام ،
باهش يدابآ ، گنروا  نیّدلارمق  لمج ، نامیلس  يرصم ، ناّبص  ینامی ، لیعامسا  نبدّمحم  ینفح ، دّمحم  خیش  يدنس ، نیعم  دّمحم 

.یتب یناب  هّللاءانث  يونهکل و  نیبم  دّمحم  یلیجع ، نیّدلا 

، ینامیلـس نیّدلارون  یـشرق ، نیّدلا  لامج  يولهد ، نیّدلادیـشر  یناکوش ، یـضاق  یتوبرخ ، رمع  طاباس ، داوج  يولهد ، زیزعلادبع  و 
.نارگید و  یمینغ ، ینغلادبع  یتنمد ، یلع  نامز ، نسح  يولوم  ینویادب ، یخلب ، يزودنق  یسولآ ، نیّدلا  باهش  يونهکل ، هّللا  یلو 

نآ هب  دـنا و  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناراـی  زا  ناـعبات  ناـگرزب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  دـیتسناد  هکلب 
میلـست اب  ار  نآ  هک  يروش  نارای  هژیو  هب  دـنا  هداد  رارق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمیالوم  يارب  یتلیـضف  ار  نآ  و  هدومن ، فارتعا 

.تسا هدومن  نآ  ندوب  تباث  هب  حیرصت  یلماک  تروص  هب  فوع  نب  نامحّرلادبع  نانآ  زا  .دنا و  هدرک  یقلت 

دوخ ششوک  تیاهن  هکلب  هدرکن ، افتکا  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » هب اهنت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دیتسناد  رتشیپ  و 
هتفرگ ار  نینمؤملاریما  يوزاب  هک  یلاح  رد  دومرف  دـنلب  ار  شیادـص  هّیبیدـح ، زور  رد  هک  يروط  هب  دومرف ، تّما  هب  نآ  غـالبا  رد  ار 

.تّما هب  عوضوم  نیا  غالبا  هب  ناشیا  ششوک  رب  دراد  تلالد  هک  يروما  رگید  ...دوب و 

يارب ار  هار  هک  ناداـن  یقیدـنز   » زج دروآ  یمن  ناـبز  رب  ار  هّیمیت  نبا  هتفگ  هک  دوـش  یم  نشور  میدرک  رکذ  هچ  نآ  هـب  هّجوـت  اـب  و 
« .دنک یم  زاب  مالسا ، نید  هب  تبسن  داریا  حدق و  رد  رگید  ناقیدنز 

تسا ربمایپ  ياه  شناد  غّلبم  یلع  دراد  تلالد  هک  ییاه  ثیدح  زا 

راکنا مزلتـسم  هکلب  تسین ، اُهباب » ٌیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح راکنا  اهنت  هدروآ  هّیمیت  نبا  هچ  نآ  تسین  هدیـشوپ  نادنمدرخ  رب  و 
تیاور ار  نآ  نانآ  ناگدننک  لابند  ناینیشیپ و  زا  ناظفاح  ناگرزب  هک  تسا  نینمؤملاریما  نامیالوم  هرابرد ي  يرایـسب  ياه  ثیدح 

تلالد ملعلا  هنیدم  ثیدح  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  وا  نخس  نوچ  دنا ؛ هدرک 
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نیا سپ  دوش ، یم  دـساف  مالـسا  رما  اـّلا  و  دـشاب ، رفن  کـی  دـناوت  یمن  غّلبم  نکیل  تسا ، ربماـیپ  يوس  زا  غـّلبم  هناـگی  یلع  هک  دراد 
.تسا لطاب  ثیدح 

ربمایپ يوس  زا  یغّلبم  وا  زج  و  تسا ، ملعلا  هنیدـم  باب  هناـگی  مالـسلا  هیلع  شترـضح  هک  تسین  یّکـش  نیقی  قح و  لـها  يارب  یلو 
: دننام دنراد  تلالد  نآ  رب  ملعلا  هنیدم  ثیدح  رب  هفاضا  رگید  ياه  ثیدح  تسین و 

هک تسا  ییاهزیچ  هدننک ي  نایب  متّما  يارب  نم  زا  دعب  تسا و  نم  ملع  باب  یلع   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترـضح  شیامرف 
« ...یتسه نم  ملع  باب  وت  و  ینالوط ...« : یثیدح  رد  شا  هدومرف  و  ...مدش » هداتسرف  نآ  يارب 

« .دنوش یم  دراو  نآ  زا  هک  تسا  نم  باب  و  مشناد ، رادزار  : » یلع هرابرد ي  یثیدح  رد  شا  هدومرف  و 

...دنک و یم  هحفاصم  نم  اب  تمایق  زور  هک  تسا  یسک  نیتسخن  و  دروآ ، نامیا  نم  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  نیا  : » شا هدومرف  و 
« .دنوش یم  دراو  نآ  زا  هک  نم  ِرد  تسوا 

« .تسا رفاک  دنز  زاب  رس  نآ  زا  سک  ره  و  تسا ، نمؤم  دوش  دراو  نآ  زا  سک  ره  تسا ، هّطح  باب  یلع  : » شا هدومرف  و 

رفاـک دوش ، جراـخ  نآ  زا  سک  ره  تسا و  نمؤم  دوش ، لـخاد  نآ  رد  سک  ره  تسا ، نید  ِرَد  بلاـط ، یبا  نب  ّیلع  : » شا هدومرف  و 
« .تسا

« .یتسه هّللا  باب  دنوادخ و  تّجح  وت  یلع ! يا  : » شا هدومرف  و 

« .یلع ای  مدوخ  زج  دنک ، یمن  ادا  نم  فرط  زا  یسک  و  متسه ، وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » شا هدومرف  و 

زا یشخب  هک  دنـشاب ، یم  ملعلا  هنیدم  ثیدح  دّیؤم  هک  يدرک  ادیپ  عالّطا  اه  نآ  ریغ  اه و  ثیدح  نیا  ياه  قیرط  زا  يا  هشوگ  رب  و 
.یلاعت هّللاءاش  نا  دروآ ، میهاوخ  ّتیملعا »  » ثحب رد  ار  اه  نآ 

مهبُم ناشیارب  ای  دنتسناد  یمن  هچ  نآ  تالکشم و  رد  اذل  و  تسا -  رتاناد  مالسلا  هیلع  یلع  نانآ  نایم  رد  هک  دنا  هتفریذپ  باحصا  و 
تسوا و  دندرک -  یم  هعجارم  ناشیا  هب  دوب 
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نینچ ینایب  رد  تفـص  نیا  فیـصوت  رد  ساّبع  نبا  زا  هک  اج  نآ  ات  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوس  زا  غّلبم  هناـگی 
نانیـشناج نایاوشیپ و  هدـنامزاب ي  ناربمایپ ، ناـثراو  تمحر ، ندـعم  كراـبم ، ياـه  هشیر  هزیکاـپ ، ياـه  هخاـش  : » تسا هدـش  دراو 

کین تسا ؛ هکرابم  هرجش  زا  هک  یّما  لوسر  یـضر و  دمحا  تسا ، كرابم  شمـسا  هزیکاپ و  شدای  هکنآ  تسا  نانآ  زا  نانیـشناج ،
دورد وا  رب  دـنوادخ  زا  بلاـط ، یبا  نب  ّیلع  ریـسفت ، مکُح  هب  لـیوأت و  ناـیب  اـب  وا  زا  دـعب  غـّلبم  و  تسا ، ناـهربلا  حـضاو  تشرس و 

هک یتسار  هب  (1)و  .دراد » یمن  نمشد  ار  وا  یقش  قفانم  زج  و  دراد ، یمن  تسود  ار  وا  یقّتم  نمؤم  زج  داب ، رترب  تاکز  هدیدنـسپ و 
ناشیارب حضاو  ًالماک  يا  هنوگ  هب  نوچ  دـندرک ؛ يوریپ  ناشیا  زا  دـندمآ  دـعب  هک  نانآ  دـنتفریذپ و  ار  تقیقح  نیا  ربمایپ  باحـصا 
ناهبزور نبا  دـننام  نیبصعتم  زا  یـضعب  هدرک و  فارتعا  نآ  هب  ّتنـس  لها  روهـشم  ياملع  زا  یهورگ  هک  اج  نآ  ات  دوب  هدـش  تباث 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  یعازن  چیه  نودب  وا  : » تسا هتفگ  ًاحیرـص  هک  اج  نآ  دنا ، هدومن  ناعذا  نآ  هب  يزاریش 
، هدرک رکذ  نینمؤملاریما  شناد  زا  هچ  نآ  : » تسا یّلح  هماّلع  هب  خساپ  رد  وا  ترابع  نیا  .یعازن و  ره  نودـب  تسا » شناد  غالبا  رد 
وا هک  یلاـح  رد  دـشابن ؟ نینچ  ارچ  دنتـسه ، دـنمزاین  وا  هب  شناد  رد  مدرم  تسا و  تّما  نادنمـشناد  زا  وا  هـک  تـسین  يدـیدرت  سپ 

یعازن هراب  نیا  رد  یـسک  سپ  تسا ، فراعم  قیاقح  ياه  يروآون  شناد و  غـالبا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیـشناج 
« .درادن

یلع زا  شناد  راشتنا   - 8

هراشا

ربماـیپ يوس  زا  شناد  نوچ  دوـش ؛ یم  هتـسناد  رتاوـت  زا  هک  دـشاب  یم  يزیچ  نآ  فـالخ  رب  نیا  رگید ، يوـس  زا  : » دـیوگ هّیمیت  نبا 
: نوچ تسا  هنابّصعتم  هنادرخبان و  ینخس  زین  نیا  دیسر » مالسا  ياهرهش  مامت  هب  یلع  نودب 

.تسا راکشآ  شندوب  غورد  هک  تسا  لطاب  ییاعّدا  ًالّوا :

.تسا رگید  یغورد  شندوبرتاوتم  ياعّدا  ًایناث :
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راشتنا هک  هدش  هتفگ  ًاحیرص  اه  نآ  رد  هک  دینش ، دیهاوخ  يدوز  هب  هک  تسا  ّتنس  لها  ياملع  زا  ناگرزب  ياه  هتفگ  فلاخم  ًاثلاث :
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  فلتخم  ياهروشک  رد  مولع 

اه نآ  هب  هچ  نآ  هک  دوش  یم  تباـث  هنوـگچ  تسا ، هدیـسر  یلع  ریغ  زا  شناد  یمالـسا  ياهرهـش  ماـمت  هب  هک  میریذـپب  رگا  ًاـعبار :
تابثا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یمالک  تبسن  دّرجم  هک  تسا  حضاو  ًالماک  تسا و  هدوب  ربمایپ » يوس  زا  شناد   » هدیـسر

ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  زا  غالبا  ياعّدا  یـسک  ره  هک  دـیآ  یم  مزـال  اـّلاو  .تسا  ناـشیا  زا  شناد  هک  دـنک  یمن 
نامز رد  هک  یلاح  رد  .دنام  یمن  هدیـشوپ  یـسک  رب  هک  دیآ  یم  راب  هب  يداسف  تلاح  نیا  رد  هک  دریگ  رارق  قیدـصت  دروم  دـیامنب ،
غورد نم  رب  دـمع  يور  زا  یـسک  ره  : » دومرف هک  نیا  اـت  دـندش  ناوارف  ناـیوگ  غورد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  ِدوخ 

نیا یلو  دشاب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شناد  نآ  هک  میریذپب  ضرف  رب  ًاسماخ : (1) .دنادب » شتآ  رد  ار  شهاگیاج  ددنبب ،
ِرد ِریغ  زا  ار  نآ  نوچ  دـنا ، هدرک  لمع  نآ  هب  هتفرگ و  ار  ملع  نآ  هک  تسا  یناـسک  يارب  شررـض  هکلب  دـناسر ، یمن  اـم  هب  یناـیز 

يارجا نآ  باکترا  تسا و  يدزد  دننامه  هکلب  تسین ؛ زیاج  نآ  هب  لمع  دشاب  هدـش  تفایرد  نینچ  هچ  نآ  ره  و  دـنا ، هتفرگ  شناد 
میشاب و یم  اهرد  ِراد  هنازخ  نارای و  راعـش و  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  ور  نیا  زا  دراد و  لابند  هب  یعرـش  ّدح 

« .دوش یم  هدیمان  دزد  دوش ، اه  نآ  دراو  شیاهرد  ریغ  زا  هک  سک  ره  دنوش و  یمن  اه  هناخ  دراو  اهرد  زا  زج 

شترابع نوچ  دشاب و  یم  هدنـسب  تسا ، هدرک  انب  مالک  نیا  رب  هچ  نآ  هدرک و  اعّدا  هّیمیت  نبا  هچ  نآ  ّدر  يارب  هزادـنا  نیمه  میوگ :
.مینک دزشوگ  لیصفت  هب  ار  شیاه  غورد  هک  میراچان  تسا ، يرگید  ياه  غورد  هدنریگربرد ي 

یلع زا  یکدـنا  زج  هرـصب ، ماـش و  مدرم  نینچ  مه  تسا و  راکـشآ  بلطم  نیا  هّکم ، هنیدـم و  مدرم  دروم  رد  اـّما  : » دـیوگ هّیمیت  نبا 
« .دندرک یمن  تیاور 
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زا یلو  دـشاب  هدیـسر  نانآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  زا  ربمایپ  شناد  هک  تسا  نکمم  هکنیاربانب  تسا  لیلد  یب  ییاعّدا  نیا  میوگ :
زا یّتح  هک  قسف  ناریما  روج و  ناهاشداپ  یلو  دندرک  تیاور  هکنیا  ای  دندرکن ، تیاور  ار  اه  نآ  دنتشاد ، ناشیا  اب  هک  ینمشد  يور 

شناد رگنایب  هک  میریذپب  رگا  ندرک  تیاور  مک  هک  دنچره  دـندرک ، يریگولج  اه  تیاور  نآ  راشتنا  زا  دـندش  یم  عنام  وا  مان  رکذ 
هنیدم باب  زا  نانیا  نتـسج  يرود  رگنایامن  هکلب  درادـن ، مالـسلا  هیلع  ماما  ندوب  ملعلا  هنیدـم  باب  اب  یتافانم  تسا  كدـنا  نتخومآ 
ٍبَلَْقنُم َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس   » و دننک ، يزرودرخ  نانآ  دینک و  يزرودرخ  رگا  تسا ، نانآ  رب  وت و  رب  شا  هجیتن  .دـشاب  یم  ملعلا 

 « َنُوِبلَْقنَی

هرّونم هنیدم ي 

يدصتم هک  یناسک  .دومرف و  یم  يرپس  هرّونم  هنیدـم ي  رد  ار  ناشتکربرپ  یگدـنز  زا  رتشیب  شخب  ترـضح  اّما  مییوگ : یم  سپس 
کش و یسک  بلطم  نیا  رد  دندرک و  یم  هعجارم  ناشیا  هب  رهش  نآ  رد  تالکشم  مامت  رد  مه  باحصا  رگید  دندش و  تفالخ  رما 

.دنا هدرک  فارتعا  نآ  هب  نادنمشناد  ناگرزب  زا  یهورگ  هکلب  درادن ؛ یعازن 

ياه يراتفرگ  اهدادـیور و  زا  يرایـسب  رد  شیاـه  هتفگ  شیاـهاوتف و  هب  هعجارم  وا و  زا  باحـصا  ناـگرزب  شـسرپ  : » دـیوگ يوون 
دوب و یتفم  هباحص  زا  وا  نوچ  تسین ؛ دیعب  يوتف  رد  ناشیا  هب  هباحص  هعجارم ي  : » دیوگ ناهبزور  نبا  (1)و  .تسا » روهشم  لکشم 

تّما نادنمـشناد  هب  تلادـع  نایلاو  نایاوشیپ و  هعجارم ي  دـننامه  وا  هب  رمع  هعجارم ي  .تسا و  نایوجاوتف  نأش  زا  یتفم  هب  هعجارم 
دوبن نیا  دندیـسرپ و  یم  ییامنهار  تهج  رد  وا  زا  یگمه  دیـسرپ و  یمن  نانآ  زا  کی  چـیه  زا  زگره  : » دـیوگ یلیجع  (2)و  .تسا »

وترپ ریز  رد  لاؤس  شتآ  یشوماخ  ّتلع  هب  زج 
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.دمآ دهاوخ  یلاعت  هّللاءاش  نا  ّتیملعا »  » ثحب رد  هک  نانآ  ياه  هتفگ  رگید  (1)و  .لماک » یهاگآ 

همّرکم هّکم ي 

رهش نآ  هب  اهراب  زین  هنیدم  رد  ندش  نکاس  زا  سپ  دومرف و  یگدنز  نآ  رد  ترجه  ات  تدالو  زاغآ  زا  ترـضح  همّرکم ، هّکم ي  اّما 
؟ دیسرن هّکم  مدرم  هب  وا  زا  شناد  دوش  یم  هتفگ  هنوگچ  سپ  دمآ 

شناد تخومآ و  یم  نآرق  شمدرم  هب  درک و  یگدنز  هّکم  رد  ینالوط  یتدم  ساّبع  نب  هّللادبع  شا -  هژیو  درگاش  هکنیا  رب  نوزفا 
هب ار  ساـّبع  نبا  یلع ، تـفگ : هـک  دـنک  یم  لـقن  لـئاووبا  زا  شمعا  : » دـیوگ ساـّبع  نـبا  لاـح  حرـش  رد  یبـهذ  .دـنارتسگ  یم  ار 

.دنروآ یم  مالـسا  یگمه  دندینـش  یم  نایمور  اه و  كرت  رگا  هک  دناوخ  يا  هبطخ  نارود  نآ  رد  سپ  .درامگ  جـح  رب  يرازگراک 
زا رـسایوبا  نبدـقاو  زا  رمع  نبدّـمحم  : » تفگ دعـس  نبا  (2)و  .تخادرپ » نآ  ریـسفت  هـب  دـناوخ و  ناـشیارب  ار  روـن  هروـس ي  سپس 
رد یهورگ  هک  یلاح  رد  درک  رظن  ساّبع  نبا  هب  هشیاع  هک : دـنک  یم  لقن  شردـپ  زا  رکبوبا  نبا  نامحّرلادـبع  نب  هّللادـبع  نبهحلط 
هب دـنا ، هدـنام  یقاب  هک  یناـسک  همه ي  زا  وا  تفگ : دـش  یم  لاؤس  وا  زا  جـح  کـسانم  هراـبرد ي  دـندوب و  وا  اـب  جـح  ياـه  بش 
نب هّللادبع  هناخ ي  زا  ناوفـص  نب  هّللادـبع  يزور  هک  دـش  تیاور  ام  يارب  : » دـیوگ ربلادـبع  نبرمعوبا  (3)و  .تسا » رتاناد  کـسانم 
سپ درک ، رذـگ  ساّبع  نب  هّللادـیبع  هناـخ ي  هب  زا  دـید و  نآ  رد  ار  هقف  ناراتـساوخ  زا  یهورگ  سپ  تشذـگ ، یم  هّکم  رد  ساـّبع 

هنوگ نآ  دنگوس  دنوادخ  هب  تفگ : وا  هب  دش و  دراو  ریبز  نبا  رب  سپ  دنوش ، یم  شدراو  اذغ  يارب  هک  دید  ار  یهورگ 

ص:736

.تسا سیون  تسد  لآملاهریخذ : ( . 1 - 1
.38 1  / ظاّفحلاهرکذت ( . 2 - 2

.369 2  / دیعس نبا  هتشون ي  يربکلا  تاقبّطلا  ( . 3 - 3

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 836 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_736_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_736_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_736_3
http://www.ghaemiyeh.com


هعراق ماّیألا  نم  کبصت  نإف  تفگ : رعاش  نآ  هک  مدش 

؟ تسا هدش  هچ  جرعا ! يا  تفگ : ریبز ) نبا  )

.دنراذگن یقاب  یتمرکم  وت  يارب  سپ  .دهد  یم  اذغ  ار  مدرم  رگید  دنک و  یم  هیقف  ار  مدرم  یکی  ساّبع  رسپ  ود  نیا  تفگ :

زا یناسک  امـش و  دیوگ : امـش  هب  نینمؤملاریما  وگب : ود  نآ  هب  ورب و  ساّبع  رـسپ  ود  دزن  تفگ : تساوخ و  ار  عیطم  نب  هّللادبع  سپ 
.منک یم  نانچ  نانچ و  ّالاو  دیور ، نوریب  نم  دزن  زا  دنهد ، یم  ارف  شوگ  امش  هب  هک  قارع  مدرم 

يدرم تسا و  هقف  راتـساوخ  هک  يدرم  دیآ ، یمن  ام  دزن  سک  ود  زج  دنگوس  دنوادخ  هب  وگب ، ریبز  نبا  هب  تفگ : ساّبع  نب  هّللادبع 
؟ ینک یم  عونمم  ار  کیمادک  سپ  تسا ، لضف  ششخب و  ناهاوخ  هک 

انکحضی فیک  یلایللا  ّرد  ّرد  ال  درک : ندناوخ  هب  عورش  دوب ، رضاح  اج  نآ  هک  ینانک  هلثاو ي  نبرماع  لیفطوبا 

انیتفیف سابع  نبا  ءیجن  انک 

؟ دنایرگ یم  دنادنخ و  یم  ار  ام  شروآ  تفگش  تخس  ياهدادخر  هنوگچ  تشگن ، وکین  نارود  راک 

دنک یم  مرگرس  ایند  زا  ار  ام  دیآ ، یم  دیدپ  ریبز  نبا  رد  هک  ناراگزور  ياه  ینوگرگد  و 

دیناسر یم  شاداپ  درک و  یم  تیاده  تخومآ ، یم  هقف  داد ، یم  اوتف  ام  هب  میدمآ  یم  هک  سابع  نبا  دزن 

درک یم  ماعطا  ار  دنمزاین  نامهیم و  دوب و  ولمم  شیاهگید  هراومه  هّللادیبع  و 

میتساوخ رگا  میروآ  یم  تسد  هب  نآ  زا  میهاوخ  هک  ار  هچ  نآ  تسا  ود  نآ  هناخ ي  رد  ایند  نید و  یکین و  سپ 
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تباث و هّکم  مدرم  نایم  رد  ار  نآرق  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درگاش  ساـّبع -  نبا  نداد  راـشتنا  (1)و  تایبا ) نیا  نایاپ  اـت  )
ریـسفت هب  مدرم  نیرتاـناد  ار  هّکم  مدرم  ور  نیا  زا  تسا و  هدرک  فارتـعا  نآ  هب  دوـخ  هّیمیت  نبا  هک  اـج  نآ  اـت  تـسا  هتـشگ  قّـقحم 

نانآ نوچ  دنتـسه ؛ هّکم  لها  ریـسفت  هب  مدرم  نیرتاـناد  دـیوگ : هیمیت  نبا  : » تسا هدـمآ  نینچ  ناـقتإلا »  » رد تسا و  هدومن  فیـصوت 
(2) .نانآ » ریغ  سوواط و  ریبج ، نبدیعس  ساّبع ، نبا  هدنب ي  همرکع  حابروبا ، نبءاطع  دهاجم ، دننام  دنشاب ، یم  ساّبع  نبا  نارای 

ماش

هیلع نینمؤملاریما  نادرگاش  زا  دوعسم  نبا  هتخومآ و  دوعسم  نب  هّللادبع  زا  هک  تسا  ءادردلاوبا  ماش ، مدرم  نیرت  هیقف  نیرتاناد و  اّما 
« .دوب نانآ  یـضاق  هیقف و  قشمد و  مدرم  يراق  و  دوب ، ماش  مدرم  دنمـشناد  وا  : » دیوگ ءادردلاوبا  لاح  حرـش  رد  یبهذ  .تسا  مالـسلا 

يدرم و  شدوخ -  ینعی  ماش -  رد  يدرم  .دنرفن  هس  نادنمـشناد  تسا : هدش  لقن  ءادردـلاوبا  زا  دـیوگ : یّکم  دـمحا  نب  ّقفوم  (3)و 
دسرپ یم  تسا  هفوک  رد  هکنآ  زا  تسا  ماش  رد  هکنآ  سپ  یلع -  ینعی  هنیدم -  رد  يدرم  و  دوعـسم -  نب  هّللادبع  ینعی  هفوک -  رد 

(4) .دسُرپ » یمن  یسک  زا  تسا  هنیدم  رد  هک  نآ  و  دسرپ ، یم  تسا  هنیدم  رد  هکنآ  زا  تسا  هفوک  رد  هکنآ  و 
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رد يدنمشناد  و  ماش ، رد  يدنمشناد  دنرفن ، هس  نیمز  نادنمشناد  : » تفگ هک  هّللادبع  زا  ءارعزلاوبا ، زا  : » دیوگ يربط  نیّدلا  بحم  و 
اّما و  دـشاب ، یم  بلاطیبا  نب  ّیلع  زاجح  مدرم  ملاع  اّما  و  تسا ، ءادردـلاوبا  ماش  مدرم  دنمـشناد  اـّما  قارع ، رد  يدنمـشناد  زاـجح و 
یلو دنـشاب  یم  زاـجح  لـها  شناد  دـنمزاین  قارع  مدرم  دنمـشناد  ماـش و  مدرم  دنمـشناد  تسامــش و  ردارب  قارع ، مدرم  دنمــشناد 
دوخ هک  هیواعم -  هعجارم ي  تسا  اه  نیا  مامت  رب  نوزفا  (1) .درک » لقنار  نآ  یمرضح  .تسین  ود  نآ  دنمزاین  زاجح  لها  دنمـشناد 

نآ زا  تیملعا  ثحبم  رد  هدنیآ  رد  هّللاءاش  نا  هک  تالکـشم ، زا  يرایـسب  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تسا  ماش  مدرم  رادنامرف 
.دیوش یم  هاگآ  اه 

هرصب

یـسک رب  نآ ، رد  ناشیا  ياه  هظعوم  اه و  ییاـمنهار  رایـسب و  ياـه  هبطخ  دـندش و  نآ  دراو  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هرـصب  اـّما 
.نآ ریغ  يربط و  ریرج  نبا  خیرات  دننام  دینک ، هعجارم  اه  خیرات  هب  دیتسه  نآ  لیصفت  ناهاوخ  رگا  تسین و  هدیشوپ 

وا زا  ریـسفت  هقف و  وا ، تماـقا  لوـط  رد  نآ  مدرم  هک  دـنام  یمن  هدیـشوپ  یـسک  رب  هرـصب  رب  وا  فرط  زا  ساـّبع  نـبا  يرادـنامرف  زین 
رد حیرـص  تاملک  یخرب  اـج  نیا  رد  .دیـسر و  هرـصب  مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  شناد  هک  دـنام  یمن  يدـیدرت  سپ  .دـنتخومآ 

: دوب هرصب  رادنامرف  ناشیا  فرط  زا  هک  میروآ  یم  ناتیارب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  درگاش  ساّبع  نبا  زا  هرصب  مدرم  نتخومآ 

یـسک شدننام  برع  رد  هک  یلاح  رد  دمآ  هرـصب  هب  ام  دزن  ساّبع  نبا  تفگ : هرکبوبا  هک  دنک  یم  لقن  صفح  نب  میعن  زا  ینئادـم  »
، نامیلس نبرمتعم  زا  یقر  رفعج  نب  هّللادبع  داد  ربخ  ار  ام  : » دیوگ دعـس  نبا  (2)و  .دوبن » لامک  ییابیز و  نایب ، ملع ، یمسج ، رظن  زا 

یـشناد اب  يرونخـس  وا  تفگ : .دوب  ساـّبع  نب  هّللادـبع  دـش ، هتخانـش  هرـصب  رد  هک  یـسک  نیتسخن  تفگ : هک  نسح  زا  شردـپ ، زا 
درک لقن  دوخ ، زا  يدانسا  اب  ریبز  : » تفگ رجح  نبا  (3)و  .درک » ریسفت  ار  نآ  هیآ  هیآ  دناوخ و  ار  هرقب  هروس ي  تفگ : .دوب  ناوارف 

هکنآ رگم  دیسر  یمن  نایاپ  هب  هام  دوب و  هرصب  ریما  هک  یلاح  رد  داد ، یم  ماش  ار  مدرم  ناضمر  رد  ساّبع  نبا  هک 
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ماش و هنیدم و  هّکم و  زا  دش ، رشتنم  یمالسا  ياهرهش  مامت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ملع  هک  دش  نشور  سپ  (1) .درک » یم  هیقف  ار  نانآ 
هک دشاب  شتماما  هب  نادقتعم  وا و  ناوریپ  زا  هدرک  تفایرد  ار  وا  شناد  ای  هتخومآ  وا  زا  سک  ره  تسین  مزال  اّما  .اه  نآ  ریغ  هرصب و 

.تسا حضاو  ًالماک  نیا 

هفوک

ربمایپ ملع  هنیعب  مالسلا  هیلع  ماما  ملع  هک : دوش  یم  دراو  لاکشا  نیا  .دوب » هفوک  رد  وا  شناد  رتشیب  : » هیمیت نبا  هتفگ ي  نیا  هب  اّما  و 
ماـمت دـنتفرگ ، یم  وا  زا  ناـهج  مدرم  یگمه  رگا  هک  دوب  یگدرتسگ  یناوارف و  رد  يا  هزادـنا  هب  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ار یسک  شناد  رتشیب  شیاجنگ  نایفوک  هفوک و  هنوگچ  اجک و  .دسر  نایاپ  هب  شیاه  شناد  هک  نیا  نودب  تفرگ  یم  رب  رد  ار  نانآ 
لیبنز نیا  تسا ، يرایسب  شناد  ما ، هنیس  نایم  رد  .دیسرپب  نم  زا  دیهد ، تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  : » دومرف هفوک  ربنم  رب  هک  دنتشاد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دشاب  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناهد  بآ  نیا  .تسا  شناد 
يزادناریز رگا  دنگوس  دنوادخ  هب  .دیناروخ  نم  هب  شا  هجوج  هب  هدنرپ  نداد  هناد  نوچ  نم ، هب  دنوادخ  یحو  نودـب  ار  نآ  ملـس  و 

دنوادخ هک  نیا  ات  مداد ، یم  اوتف  ناشلیجنا  اب  لیجنا  لها  يارب  ناشتاروت و  اب  تاروت  لها  يارب  منیـشنب ، شیور  هک  دننک  نهپ  میارب 
هک یلاح  رد  تسا  هداد  اوتف  ناتیارب  هدش  لزان  نم  رد  هچ  نآ  هب  یلع ، تفگ  تسار  دـیوگب : درآرد و  نخـس  هب  ار  لیجنا  تاروت و 
هک ییاه  شناد  رایسب  هچ  : » دومرف یم  هدرک  هراشا  شا  هنیس  هب  شترـضح  و  دیبای »؟ یمن  رد  لقع  هب  ایآ  دیناوخ ، یم  ار  باتک  امش 

« .متفای یم  يا  هدنرادهگن  شیارب  شاک  تساج  نیا  رد 

« .مدرک یم  نارگ  راب  ار  رتش  داتفه  هحتاف  هروس ي  ریسفت  رد  متساوخ ، یم  رگا  : » دومرف زین  و 

شناد رثـکا  هک  تسا  دراو  نآ  هب  لاکـشا  نیا  سپ  تسا ، هدوب  هفوـک  رد  ناـشیا  شناد  رتـشیب  هک  هدوـب  نینچ  هّیمیت  نبا  دارم  رگا  و 
ور نآ  زا  .هفوک  رد  هن  هدوب  هنیدم  رد  ناشیا 
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هیلع شترضح  هفوک  رد  اّما  .دوب و  هنیدم  رد  تالکشم  اه و  يراتفرگ  رد  ناشیا  هب  باحصا  رگید  هناگ و  هس  خویـش  هعجارم ي  هک 
.دوب نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  گنج  كرادت  لوغشم  رتشیب  نوچ  تفاین ؛ داشرا  شزومآ و  يارب  یتصرف  مالسلا 

« .یلع هب  دسر  هچ  دندوب ، هتخومآ  نامثع  تفالخ  زا  شیپ  یّتح  ار  ّتنس  نآرق و  هفوک  مدرم  هک  دنچره  : » دیوگ هّیمیت  نبا 

یمّهوت تهج  دنچ  زا  نیا  یلو  دنتخومآ  ار  ّتنس  نآرق و  باّطخ  نبرمع  نارود  رد  هفوک  مدرم  هک  تسا  نیا  هّیمیت  نبا  دارم  میوگ :
: تسا تسردان  یلایخ  لطاب و 

سپ .دوب  يرجه  موـس  تسیب و  لاـس  رد  باّـطخ  نبرمع  گرم  و  دـمآرد ، ناناملـسم  فّرـصت  هب  مهدـفه  لاـس  رد  هفوـک  تسخن :
هروس ي اهنت  دوخ  باّطخ  نبرمع  هک  نیا  اب  دـنتفرگ ؟ ارف  لاس  شـش  تّدـم  رد  ار  ّتنـس  نآرق و  نانآ  رتشیب  اـی  هفوک  مدرم  هنوگچ 

؟ تسا هدمآ  اه  باتک  رگید  (1) و  روثنملا » ّردلا   » رد هک  هنوگ  نآ  تخومآ ، لاس  هدزاود  رد  ار  هرقب 

هب رمع  ینادان  هک  یلاح  رد  دـنا  هتخومآ  باّـطخ  نبرمع  زا  ار  ّتنـس  نآرق و  هفوک  مدرم  هک  دـنک  یم  اـعّدا  هّیمیت  نبا  هنوگچ  مود :
نآرق و شزومآ  وا ، دارم  رگا  و  تسا !؟ روهشم  تباث و  نآ  ملاعم  فیرش و  ّتنس  زا  وا  يرود  نینچ  مه  نآرق و  ياه  ینعم  اهظفل و 

.تسا رت  مک  رت و  نییاپ  ناشیاوشیپ  زا  نانآ  هبترم ي  نأش و  هک  دشاب  یم  شنارادفرط  ناوریپ و  زا  ّتنس 

نبا روظنم  رگا  هک  دوب  دوعـسم  نب  هّللادـبع  یهارمه  اب  رـسای  نبراّمع  دـش ، هفوک  دراو  باّطخ  نبرمع  يوس  زا  هک  یـسک  نآ  موس :
دنچره ردقلا  لیلج  یباحـص  ود  نیا  .درادـن  رب  رد  يدوس  دراد و  نایز  شیارب  نیا  دـشاب ، رفن  ود  نیا  زا  هفوک  مدرم  نتخومآ  هّیمیت 

شناد مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملاریما  نادرگاـش  نیرت  لـضاف  نیرتروهـشم و  زا  دوـب  هداتـسرف  هفوـک  هب  ار  ود  نآ  باّـطخ  نبرمع  هک 
.دنشاب یم  وا  زا  ناگتخومآ 

یلع هک  ملعلا  هنیدم  باب  زا  ار  ّتنس  نآرق و  هفوک  مدرم  هک  دش  تباث  سپ 
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یم ناـتیارب  میتـفگ  هچ  نآ  رب  هاوگ  دـنچ  کـنیا  .قح  ندشراکـشآ  رب  ار  دـنوادخ  ساپـس  .دـنا و  هدرک  تفاـیرد  هتخوـمآ و  تسا ،
: میروآ

ِدوعسم نب  هّللادبع  تفگ : هک  رماع  زا  دوواد ، زا  بیهو ، زا  لیعامسا ، نب  یسوم  ملسم و  نب  نافع  دنداد  ربخ  ار  ام  : » تفگ دعس  نبا 
وا زج  يراگدرورپ  هک  يدنوادخ  هب  مسق  نم -  تشون : شمدرم  يارب  درک و  هفوک  هناور ي  ار  وا  رمع  سپ  دوب ، صمح  رد  رجاهم 

، نایفس زا  حارج ، نب  عیکو  داد  ربخ  ار  ام  : » تفگ دعـس  نبا  (1)و  .دیریگرب » وا  زا  سپ  مدیزگرب ، دوخ  رب  امـش ، يارب  ار  وا  تسین - 
ریما ار  رـسای  نبرامع  نم  دـعب ؛ اّما  دـش : هدـناوخ  امرب  نینچ  باطخ  نبرمع  هماـن ي  تفگ : هک  برـضم  نبهثراـح  زا  قاحـساوبا ، زا 

زا ود  نآ  مدرامگ و  امـش  لاملا  تیب  رب  ار  دوعـسم  نبا  مداتـسرف و  امـش  يوس  هب  ریزو  راگزومآ و  ناونع  هب  ار  دوعـسم  نبا  مدرک و 
دینک و تعاطا  دیهد و  ارف  شوگ  نانآ  هب  سپ  دنتسه ، ردب  نایرکشل  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  باحـصا  ناگدیزگرب 

ناشیارب زور  ره  مداتـسرف و  رهـش  هموح ي  رب  ار  فینح  نب  نامثع  .مداد و  يرترب  دبع  ما  دنزرف  هب  مدوخ  رب  ار  امـش  دـییامن و  ادـتقا 
نبا (2)و  .دینک » میسقت  رفن  هس  نیا  نایم  ار  هیقب  و  دیهد ، رارق  راّمع  يارب  ار  نآ  زا  یمین  مکـش و  مداد ، رارق  يزور  دنفـسوگ ، کی 

دوعسم نب  هّللادبع  رسای و  نبراّمع  تشون : نانآ  يارب  رسای و  نبراّمع  اب  هارمه  داتسرف  هفوک  هب  ار  وا  باطخ  نبرمع  : » دیوگ ربلادبع 
یم ردب  لها  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  ناگدیزگرب  زا  ود  نآ  مداتسرف و  ریزو  راگزومآ و  امـش  يارب  ار 

: تفگ (3)و  .متشاد » رترب  دوعسم  نب  هّللادبع  هب  تبسن  دوخ  رب  ار  امش  دیهد و  شوگ  ار  ناشنخس  دینک و  ادتقا  نانآ  هب  سپ  دنـشاب ،
ریما و ار  راّمع  دعب  اّما  مدـناوخ : هفوک  مدرم  يارب  ار  رمع  همان ي  تفگ : هک  درک  تیاور  برـضم  نبهثراح  زا  قاحـساوبا  زا  هبعـش  »

یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نارای  ناگدـیزگرب  زا  ود  ره  مداتـسرف و  امـش  يوس  هب  مّلعم  ریزو و  ار  دوعـسم  نب  هّللادـبع 
مدوخ رب  دوعسم  نب  هّللادبع  هب  تبسن  ار  امش  دینک ، ادتقا  دیهد و  ارف  شوگ  نانآ  هب  سپ  .دنشاب 
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ار راّمع  نم  دـعب ، اّما  تشون : شمدرم  يارب  داد و  رارق  هفوک  رب  رازگراـک  ار  وا  باّـطخ  نبرمع  : » تفگ ریثا  نبا  (1)و  .مداد » يرترب 
یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نارای  ناگدیزگرب  زا  ود  نآ  مداد و  رارق  ناتیارب  مّلعم  ریزو و  ار  دوعـسم  نب  هّللادـبع  ریما و 

: تفگ هک  درک  لقن  برضم  نبهثراح  زا  قاحساوبا ، زا  يروث ، : » تفگ یبهذ  (2)و  .دینک » ادتقا  اهنآ  هب  سپ  دنشاب ،

زا ود  نآ  .مداتسرف و  امش  يوس  هب  ریزو  مّلعم و  ار  دوعسم  نب  هّللادبع  امش و  رب  ریما  ار  رسای  نبراّمع  دش : هدناوخ  ام  رب  رمع  همان ي 
نب هّللادبع  دیهد و  ارف  شوگ  دینک و  ادتقا  ود  نآ  هب  .دنشاب  یم  ردب  لها  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نارای  ناگدیزگرب 

ار ناـشنید  روـما  ناـنآ  هب  اـت  درک ، هفوـک  هناور ي  ار  وا  رمع  : » تفگ رجح  نـبا  (3)و  .متـشاد » رترب  مدوخ  رب  امـش  يارب  ار  دوعـسم 
ود نآ  هب  سپ  دنشاب ، یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نارای  ناگدیزگرب  زا  ود  نآ  تفگ : داتـسرف و  ریما  ار  راّمع  و  دزومایب ،

دّمحم نارای  ناگدیزگرب  زا  وا  تشون  ناشیارب  درک و  هفوک  رازگراک  ار  وا  رمع  سپس  : » تفگ راّمع  لاح  حرش  رد  (4) .دینک » ادتقا 
ار نید  هنیدم  مدرم  ناهیقف  : » دوش یم  راکـشآ  وا  هتفگ ي  رگید  میدروآ  هچ  نآ  یمامت  زا  (5)و  .تسا » ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هتفای ترهـش  توبث و  اه  يراتفرگ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  رمع  ِدوخ  ناوارف  هعجارم ي  هکنیا  رب  نوزفا  .دـنتخومآ » رمع  تفالخ  رد 
ملعلا هنیدم  باب  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  نآ  راچان  هب  دـنا  هتخومآ  ار  نید  رمع  تفالخ  رد  هنیدـم  مدرم  هچ  نانچ  .تسا و 

تکاله هب  رمع  دوبن  یلع  رگا  : » تسا هتفای  ترهـش  شا  هتفگ  نیا  هک  رمع  زا  هن  دنا ، هتفرگ  ارف  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هک ییاوشیپ  زا  دینک  یمن  بّجعت  ایآ  : » زین و  هلجح » رد  ياه  مناخ  یّتح  دنرت  هیقف  رمع  زا  مدرم  مامت  : » تسا هتفگ  زین  و  .دیسر » یم 

« .داد تسکش  ار  وا  دش و  ریگرد  ناتیاوشیپ  اب  درک ، لمع  حیحص  ینز  درک و  اطخ 

ص:743

.1140 نامه / ( . 1 - 1
.258 3  / هباغلادسا ( . 2 - 2

.14 1  / ظاّفحلاهرکذت ( . 3 - 3
.361 2  / هباصإلا ( . 4 - 4

.506 هباصإلا 2 /  ( . 5 - 5

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 843 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_743_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_743_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_743_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_743_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_743_5
http://www.ghaemiyeh.com


نمی

مدرم اذـل  تسا و  یلع  زا  رت  ینالوط  نانآ  نایم  رد  وا  تماقا  نمی و  مدرم  هب  لـبج  نبذاـعم  نداد  شزومآ  : » هّیمیت نبا  هتفگ  نیا  اـّما 
: تسا يدنچ  لطاب  ياهاعّدا  لماش  هتفگ  نیا  .دنا » هدرک  تیاور  یلع  زا  شیب  لبج  نبذاعم  زا  نمی 

.ار نمی  مدرم  لبج  نبذاعم  نداد  شزومآ   - 1

.نمی مدرم  نایم  رد  لبج  نبذاعم  تماقا   - 2

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نداد  شزومآ  زا  رتشیب  ار  نمی  لها  لبج  نبذاعم  نداد  شزومآ   - 3

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماقم  زا  رتشیب  نانآ  نایم  رد  ذاعم  تماقا   - 4

.ذاعم زا  نمی  مدرم  ندرک  تیاور   - 5

.دنا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  تسا  ینآ  زا  رتشیب  دنا ، هدرک  تیاور  ذاعم  زا  هچ  نآ   - 6

؛ تسین یمرش  یب  يدرخبان و  زج  يزیچ  هیماما  اب  ییورایور  يارب  اه  نآ  ندروآ  درادن و  اعّدا  نیا  رب  یهاوگ  لیلد و  چیه  هیمیت  نبا 
: تسا نینچ  شلیصفت  تسین و  تابثا  لباق  ناشیاه  تیاور  ّتنس و  لها  ياه  هتفگ  وترپ  رد  اه  نآ  رتشیب  هکلب 

نکیل .دشاب  یم  نمی  هب  ار  لبج  نبذاعم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نداتـسرف  بلطم ، نیا  ساسا 
تسین زیاج  تسا و  ّتنس  لها  ياه  تیاور  ساسا  رب  طقف  لبج ، نبذاعم  نداتسرف  اّما  تسا ، هورگ  ود  ره  قاّفتا  دروم  ماما  نداتـسرف 
مالسلا هیلع  ماما  نداتـسرف  رد  يدیدرت  نوچ  .درادن  هّیمیت  نبا  يارب  يدوس  میریذپب ، مه  ار  نآ  رگا  دننک و  مزلم  نآ  هب  ار  هعیـش  هک 

رتشیپ هک  هنوگ  نامه  .دوب  وا  دوخ  ییایند  عضو  هب  نداد  ناماس  رـس و  يارب  لبج  نبذاعم  نداتـسرف  .تسین و  داشرا  شزومآ و  يارب 
.میدروآ یمصاع  نخس  هب  خساپ  رد 

لطاب داتـسرف ، نمی  هب  تواضق  يارب  ار  ذاعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  هک  دـنا  هدروآ  ّتنـس  لها  زا  یـضعب  هچ  نآ  اّما 
يذـمرت هک  تسا  یثیدـح  نآ  رد  لصا  هکلب  تسا ؛ هدـشن  دراو  شا  هرابرد  یحیحـص  ثیدـح  هک  تسا  لعج  کی  ًافرـص  ضحم و 

هدرک تیاور 
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نیا ندوـب  یگتخاـس  تاـبثا  رد  ار  نخـس  نیا  لیـصفت  رگا  دـنا و  هدرک  حدـق  ار  نآ  نادنمـشناد  ناـگرزب  زا  ینارگید  وا و  تـسا و 
هعجارم مالکلا » یهتنم  یلع  ّدرلا  یف  ماحفإلا  ءاصقتـسا   » باتک هب  یـشاب ، راتـساوخ  ّتنـس  لها  ریهاـشم  ِنانخـس  هیاـپ ي  رب  ثیدـح ،

.دینک

هب نداد  شزومآ  يارب  وا  هک  دوش  هتفگ  تسین  زیاج  دـشاب ، شدوخ  صاخ  ییایند  راک  يارب  نمی  هب  لـبج  نبذاـعم  نداتـسرف  رگا  و 
هب .تسا و  هدوب  یلع  زا  ناـنآ  نتخومآ  زا  رتـشیب  وا ، زا  نمی  مدرم  نتخومآ  هک  دوـش  هتفگ  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  تسا ، هتفر  اـج  نآ 

ذاعم ینادان  زا  ًاقباس  هچ  نآ  هیاـپ ي  رب  تسا ، دـساف  هدرک  اـقلا  هچ  نآ  تسین  یّکـش  دـشاب ، هتخادرپ  شزومآ  هب  ذاـعم  هکنیا  ضرف 
ار شمامت  هتـشاد و  حون  رمُع  ذاعم  رگا  هاگ  نآ  .دنک و  هعجارم  نآ  هب  دهاوخ  سک  ره  دش ، هدروآ  مارح  لالح و  لئاسم  هب  تبـسن 

ملعلا هنیدم  باب  رب  نمی ، مدرم  شزومآ  رد  هکنیا  هب  دسر  هچ  هدناسرن ، نانآ  هب  دوس  يا  هّرذ  دشاب ، هدرک  يرپس  نمی  مدرم  نایم  رد 
.دبای يرترب 

نداد يرترب  دـنیوگ ، یم  ّتنـس  لـها  زا  ناـیوگ  غورد  هک  هنوـگ  نآ  دـش  هداتـسرف  نمی  هب  شزوـمآ  يارب  هک  میریذـپب  ضرف  هـب  و 
رترب مالـسلا  هیلع  ناشیا  هک  ناناملـسم  نایم  یفالتخا  هنوگره  دوبن  تهج  هب  تسین  زیاج  مالـسلا  هیلع  ماما  شزومآ  رب  ار  وا  شزومآ 

تّدـم زج  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  نمی  مدرم  ناـیم  رد  حون  رمع  هزادـنا ي  هب  ذاـعم  رگا  هیاـپ ، نیا  رب  دـشاب و  یم  لـبج  نبذاـعم  زا 
رت ناوارف  هرهب ي  رتشیب و  ریثأت  ياراد  دراد و  حیجرت  ذاعم  شزومآ  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  شزومآ  دـشاب ، هدـنامن  اج  نآ  رد  یهاتوک 

.تسا

رد هام  شـش  وا  داتـسرف و  ناشیوس  هب  ار  دیلو  نبدلاخ  تسخن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسناد  دیهاوخ  نیا  زا  دعب  و 
زور نیلّوا  رد  داتـسرف و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  .درکن  تباـجا  ار  وا  سک  چـیه  یلو  درک  توعد  مالـسا  هب  دـنام و  ناـنآ  ناـیم 
دراد لوضفم  نخس  رب  يرتشیب  ریثأت  لضاف ، نخـس  هکنیا  رب  تسا  هاوگ  نیرت  تسار  نیا  .دروآ و  مالـسا  ترـضح  تسد  رب  نادمه 

اب مالـسلا  هیلع  ماـما  شزومآ  هسیاـقم  ندوب  لـطاب  اـج  نیا  زا  ...دـشاب و  رتـشیب  شتوعد  رت و  ینـالوط  لوـضفم  تماـقا  هک  دـنچره 
زا یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  شترضح  وکین  هچ  .ناشیا و  شزومآ  اب  ذاعم  شزومآ  هب  دسر  هچ  دوش ؛ یم  راکشآ  يرگید  شزومآ 

نیا
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هدـنارتسگ نانآ  رب  دـبا  ات  ار  شتمعن  هک  نآ  دـنادرگن  نانآ  ناسمه  ار  یـسک  دوش و  یمن  هسیاقم  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  اب  تّما 
« .تسا

یغورد .دـندش » هیقف  لبج  نبذاعم  تسد  هب  ناعبات  ناگرزب  رگید  حیرـش و   » هک تسا  هدرک  اعّدا  شا  هتفگ  رد  هّیمیت  نبا  هچ  نآ  اّما 
.هیماما و هار  هب  دـسر  هچ  دـنناوتن  ّتنـس  لها  لوصا  هیاـپ ي  رب  ار  نآ  حیحـصت  هّیمیت  نبا  ياـیلوا  زا  مادـک  چـیه  هک  تسا  هتـسیاشان 
ار نآ  یلوـهجم  هدـنیوگ ي  زا  هکلب  نآ ، زا  ناـنیمطا  نودـب  مه  نآ  ینیدـم  نب  یلع  زج  یـسک  ار  ذاـعم  زا  حیرـش  ندـید  شزوـمآ 
ار هفوک  تواضق  لاس  هس  هاجنپ و  تفگ : ینیدم  نبا  : » تسا هدـمآ  حیرـش  لاح  حرـش  رد  هباصإلا »  » باتک رد  .تسا  هدرک  تیاکح 
هک تسا  نشور  (1) .تخومآ » دوب  نمی  رد  هک  یماگنه  ذاعم  زا  دوش : یم  هتفگ  دمآ و  دورف  هرصب  رد  لاس  تفه  تشاد و  هدهع  رب 
هب ینئارق  لاح  حرـش  لاجر و  ياه  باتک  رد  شاکنک  اـب  هکلب  دوش ؛ یمن  تباـث  لوهجم  یـصخش  هتفگ ي  هب  اـهنت  يرما  نینچ  نیا 
هک تسا ، هدرک  تیاور  اه  نآ  زا  حیرـش  هک  یناسک  هرمز ي  رد  ذاعم  ندشن  رکذ  هلمج : زا  دنک ، یم  یفن  ار  نآ  هک  دیآ  یم  تسد 

تـسا نیا  دـش و  یم  دای  وا  زا  نانآ  نایم  رد  دـیاب  لقاّدـح  دـش و  یم  رکذ  نارگید  زا  شیپ  شمان  ًاـعطق  دوب ، هتخومآ  هقف  وا  زا  رگا 
: هدـش هتفگ  تسا و  هیماوبا  شا  هینک  ...تسا  نانآ  مزالم  يدـنک  یـضاق  ثراـح  نب  حیرـش  : » حیرـش زا  ناـّبح  نبا  لاـح  حرـش  نتم 
داتفه و لاس  .درک  تیاور  وا  زا  یبعـش  .درک  یم  تیاور  باّطخ  نبرمع  زا  دوب و  یـضاق  رعاش و  سانـش ، هفاـیق  وا  .نامحّرلادـبعوبا 

داتفه تّدم  .لاس  تسیب  دص و  کی  هدش : هتفگ  .دوب و  لاس  هد  دصکی و  شّنـس  هک  یلاح  رد  تشذگرد ؛ تفه  داتـشه و  ای  تشه 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  : » تفگ يوون  (2)و  .دوب » رانکرب  نآ  زا  ریبز  نبا  هنتف ي  رد  لاس  هس  اهنت  هک  درک  تواضق  لاس  جـنپ  و 

نیعم نب  ییحی  .تسا  تسخن  هتفگ ي  روهـشم  یلو  درک ، تاقالم  ار  وا  هدـش  هتفگ  .درکن و  تاـقالم  ار  وا  یلو  درک  كرد  ار  ملس 
نارود رد  تفگ :
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تیاور یقرابلاهورع  رکبوبا و  نب  نامحّرلادبع  تباث ، نبدیز  دوعـسم ، نبا  یلع ، باّطخ ، نبرمع  زا  .دینـشن  ناشیا  زا  یلو  دوب  ربمایپ 
یقراـبلا و هورع  دوعـسم ، نبا  یلع ، رمع ، زا  ًالـسرم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  : » دـیوگ رجح  نبا  (1)و  .تسا » هدرک 

دوعـسم نبا  یلع و  زا  دوب ، نایملاع  نیرت  شوهاب  اـملع و  ناـگرزب  زا  : » تفگ یجرزخ  (2)و  .درک » تیاور  رکبوبا  نب  نامحّرلادـبع 
هدرک تیاور  وا  زا  حیرـش  هـک  یناـسک  هرمز ي  رد  ذاـعم  ندرکن  رکذ  (3)و  .دـندرک » تیاور  وا  زا  لـئاووبا  یبعـش و  درک و  تیاور 

یم هدرب  مان  دوب ، هدرک  تیاور  وا  زا  مه  یکدنا  رگا  نوچ  تسا ؛ هدرکن  تیاور  وا  زا  هک  نیا  رب  تسا  ینشور  رایـسب  هنیرق ي  تسا ،
نیدب دوشن  رکذ  ًالـصا  هک  یماگنه  سپ  تسا ، كدنا  نتفرگ  رب  لیلد  تیاور  یمک  هک  تسا  هاگدـید  نیا  رب  هّیمیت  نبا  نوچ  دـش ؛

.تسا هتفرگن  شناد  وا  زا  ًادبا  هک  تسا  ینعم 

.دشاب یم  ذاعم  زا  حیرش  يزومآ  هقف  دروم  رد  دش  هدروآ  هچ  نآ  مامت 

نآ یلوهجم  ای  فورعم  هدـنیوگ  چـیه  هک  تسا  لیلد  زا  یلاخ  ياعّدا  لبج ، نبذاعم  زا  ناعبات  ناگرزب  رگید  يزومآ  هقف  ياعّدا  اّما 
.تسا هدرکن  وگزاب  ار 

و تسا ، هدـیاف  یب  ًالماک  ینخـس  زین  دوب » یـضاق  اج  نآ  رد  حیرـش ، دـش ، هفوک  دراو  یلع  هک  یماگنه  : » هّیمیت نبا  هتفگ  نیا  اـّما  و 
ینالهاج رایـسب  هچ  هک  یلاح  رد  دراد  دوجو  اج  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دورو  زا  شیپ  هفوک  رد  وا  تواضق  یتسرد  رب  لیلد  مادک 

، تسا هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  تسا  یناسک  زا  وا  نکیل  میتفریذـپ  مه  رگا  و  دـندش ؟ بوصنم  تواضق  هب  هک 
زا هک  یناملـسلاهدیبع  مالـسلا و  هیلع  ماـما  هـب  دـمآ  یم  شیپ  شیارب  هـک  یتالکـشم  رد  نـیا  رب  نوزفا  .دـیتسناد  هـک  هنوـگ  ناـمه 

، دوبن مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تفایرد  زا  زاـین  یب  سپ  تسناد ، یهاوخ  يدوز  هب  هک  هنوگ  نآ  ...درک  یم  هعجارم  دوب ، ماـما  نادرگاـش 
.دندوبن زاین  یب  باحصا  ناگرزب  نت و  هس  نآ  هک  هنوگ  نامه 
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هیلع ماـما  ریغ  زا  حیرـش  يزوـمآ  هقف  نوـچ  تسا ؛ دودرم  دـندش » هیقف  يرگید  هلیـسو ي  هـب  یناملـسلاهدیبع  وا و  : » شا هـتفگ  سپ 
، درادن نآ  رب  یلیلد  دـیتسناد  هک  هنوگ  نامه  درب  یم  نامگ  هک  هنوگ  نآ  لبج  نبذاعم  زا  وا  هّقفت  اّما  تسا ، لیلد  یب  ياعّدا  مالـسلا 

؟ تسیک ریغ  نآ  ذاعم ، ریغ  زا  وا  هّقفت  دروم  رد  اّما  .تسا  نآ  دوبن  رب  لیلد  هکلب 

هّقفت رب  لاجر  ياملع  عامجا  ّتلع  هب  .تسا  زیگنا  تفگش  ياه  غورد  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ریغ  زا  یناملـسلاهدیبع  هّقفت  ياعّدا  اّما  و 
لقن نیحیحـص  رد  وا  ثیدح  تسا ، دوعـسم  نبا  یلع و  نارای  زا  وا  : » دیوگ یناعمـس  .دوعـسم  نب  هّللادبع  ماما و  زا  یناملـسلا  هدیبع 

یماوـتفو دـنناوخ  یم  هک  تسا  هّللادـبع  ناراـیزا  یکی  دوباـنیبان و  یناملـس  هدـیبع  دـیوگ : یلجع  هّللادـبع  نبدـمحاو  ...تسا  هدـش 
داتسرف یم  هدیبع  دزن  ار  نانآ  تسا و  هملـس  ینب  زا  یهاگآ  درم  اج  نیا  تفگ : یم  دمآ  یم  شیپ  یلاکـشا  حیرـش  ياربرگاو.دنهد 

هب تسا و  یلع  زا  وا ، يأر  زا  ریغ  هب  هدرک  تیاور  هدیبع  زا  نیریس  نبا  هچره  تسا و  هدرک  لقنوازاار  تیاور  نیرتشیب  نیریـس  نباو 
نباو نیصحوباو  یعخنو  یبعش  .تساروهـشم  یلع  تبحاصم  هب  وا  : » تفگ يوونو  (1) .تشذـگرد » يرجه  هس  ای  ود  داتفه و  لاس 
نارای زا  یکی  و  تشاد ، روضح  جراوخ  گنج  رد  یلع  اب  تفر و  هنیدم  هب  دش و  هفوک  نکاس  دندرک ، تیاور  وازا  نارگیدو  نیریس 

(2)و ...داتـسرف » یم  هدیبع  دزن  دمآ  یم  شیپ  یلکـشم  زیچ  حیرـش  يارب  رگا  و  دنداد ، یم  اوتف  دـندناوخ و  یم  هک  دوب  دوعـسم  نبا 
دروآ و مالـسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـفو  زا  شیپ  لاـس  ود  تسا ، هقثو  یعباـت  یفوـک ، تفگ : یلجع  : » تفگ يزم 

.دوب انیبان  دوب و  دوعسم  نبا  یلع و  نارای  زا  دیدن و  ار  ربمایپ 

« .شیأر زج  تسا  یلع  زا  هدرک  تیاور  هدیبع  زا  نیریس  نبا  هچره  .داتسرف و  یم  وا  دزن  دمآ  یم  شیپ  حیرـش  يارب  یلکـشم  رگا  و 
(4) .دوب » هّللادبع  یلع و  باحصا  زا  : » تفگ رجح  نبا  (3)و 
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هقف زا  هچ  نآ  دش  نشور  سپ  (1) .تسا » هدرمشرب  دوعـسم ، نبا  باحـصا  هرمز ي  رد  ءاهقف ، زا  ار  وا  ینیدم  نب  ّیلع  : » تفگ زین  و 
وا زا  زج  وا  هّقفت  نوـچ  تسا ، صلاـخ  یناـتهب  ضحم و  یغورد  تسا ، هدروآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  ریغ  زا  یناملـس  هدـیبع ي  يزوـمآ 

میدروآ هک  هنوگ  نامه  مالسلا و  هیلع  ماما  زا  وا  يزومآ  هقف  نکیل  تسین ، دوعسم  نب  هّللادبع  وا  درگاش  هطساواب ي  ای  هطساو  نودب 
هکلب دندوبن ، مالـسلا  هیلع  ماما  بهذم  رب  درم  ود  نیا  هک  مینک  هظحالم  ور  نیا  زا  تسین و  يوریپ  عّیـشت و  شا  همزال  وا  زا  شزومآ 
كرت فـالتخا  هنتف و  زا  زیهرپ  ببـس  هب  ار  ود  نآ  ماـما  هک  نیا  زج  .دوب  ناـشیا  يأر  فـالخ  رب  هفوـک  رد  ود  نآ  ياـهاوتف  یـضعب 

: تفگ هک  یلع  زا  هدـیبع  زا  نیریـس ، نبا  زا  بّویا ، نبهبعـش  زا  دـعج ، نب  یلع  درک  ثیدـح  ار  ام  : » تسا هدـمآ  يراـخب  رد  .دومرف 
هک هنوگ  نآ  مریمب  ای  دنـشاب ، تعاـمج  رب  مدرم  اـت  مراد ، هارکا  فـالتخا  زا  نم  دـیدرک  یم  تواـضق  هک  هنوگ  نآ  دـینک  تواـضق 
نآ دـینک  تواضق  تفگ : هک  یلع  زا  شا : هتفگ  : » دـیوگ رجح  نبا  .دـنا  هداد  حیـضوت  ار  نآ  يراخب  ناحراش  (2)و  .دندرم » منارای 

: تسا هدمآ  بّویا  زا  دیز  نبدامح  تیاور  رد  و  دش : هتفگ  .دیدرک  یم  تواضق  هک  هنوگ  نآ  تسا  ینهیمـشک  تیاور  رد  هک  هنوگ 
تشگرب رظن  نیا  زا  وا  هک  نیا  دوش و  یمن  هتخورف  هک  دوب  ناشرظن  رمع  وا و  هک  تسا ، دلو  ما  شورف  رد  یلع  هتفگ ي  ّتلع  هب  نآ 

: متفگ وا  هب  سپ  تفگ : هدیبع  .دنوش  هتخورف  هک  دش  نیا  شرظن  و 

.ییادج رد  ییاهنت  هب  وت  يأر  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  يارب  تعامج  رد  رمع  وت و  يأر 

وا زا  میعنوبا  زا  زیزعلادـبع  نب  یلع  زا  رذـنم  نبا  مدـش ، هاگآ  دـیز  نبداـمح  تیاور  زا  متفگ : .تفگ  هک  ار  هچ  نآ  تفگ  یلع  سپ 
دزن یلع  تفگ : نم  هب  هدیبع  هاگ  نآ  تسا و  هدرک  لقن 
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نآ .دیدرک  یم  تواضق  هک  هنوگ  نآ  دینک  تواضق  سپ  مراد ، یمن  تسود  ار  فالتخا  نم  تفگ : داتسرف و  ار  یسک  حیرش  نم و 
: دنتفگ .تسا  هدروآ  دندرم » منارای   » ترابع ات  ار 

يریگرد هب  رجنم  هک  ار  هچ  نآ  ینعی  مرادن ، تسود  ار  فالتخا  نم  شا : هتفگ  .دش  هتـشک  دشاب ، یتعامج  هکنآ  زا  شیپ  یلع  سپ 
و دوـش ، هنتف  عازن و  هب  رجنم  هک  تسا  یتفلاـخم  دارم  تفگ : وا  ریغ  و  رمع ، رکبوـبا و  تفلاـخم  ینعی  دـیوگ : نیقیلا  نـبا  .دوـش  یم 

لابند هب  شا  هتفگ  نیا  اب  هک  هچ  نآ  دـش  عفد  سپ  (1) ...دنـشاب » تعامج  رب  مدرم  هک  نیا  ات  تسا : نیا  دّیؤم  نآ ، زا  دعب  شا  هتفگ 
باب يوس  زا  اهنت  مالـسا  شناد  هک  دیتسناد  هچ  نآ  زا  .دش » رـشتنم  نئادم  رد  هفوک ، هب  یلع  ندمآ  زا  شیپ  مالـسا  شناد  : » دوب نآ 

هب سک  ره  .تسین  رَد  نیا  زا  زج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شناد  هب  یهار  هک  نیا  .يرگید و  هن  تفای ، راشتنا  ملعلا  هنیدم 
نوریب رد  نیا  زا  هچ  ره  .دید و  نایز  دـش و  كاله  دورن  شیوس  هب  هک  سک  ره  و  تسا ، هدرک  لاثتما  ار  ربمایپ  نامرف  تفر  شیوس 

.تسا یهارمگ  یکیرات و  ینادان و  دشاب ، وا  ریغ  زا  هچ  ره  تسا و  تیاده  رون و  شناد و  دمآ ،

وا قحان  ياه  هتفگ  زا  میتخیر و  مه  رد  ار  شیاه  هتفاب  یمامت  میدرک و  ناریو  ًالماک  ار  هّیمیت  نبا  ياهراگن  شقن و  یهلا  لضف  هب  و 
.نیا رب  ار  دنوادخ  ناوارف  ناوارف  ساپس  و  میدرکن ، اهر  ار  ریمطق (3)  هن  ریقن (2) و  هزادنا ي  هب  هن 

ثیدح نیا  هرابرد ي  روعأ  فسوی  نخس  اب  - 5

هراشا

یضفار تّجح  نیمود  : » تسا هداد  خساپ  نینچ  ملعلا  هنیدم  ثیدح  هرابرد ي  هعیش  رب  ّدر  رد  شا » هلاسر   » رد یطـساو  روعأ  فسوی 
: تسا هجو  دنچ  زا  زین  نآ  هب  خساپ  دشاب و  یم  اهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  ثیدح  شناد ، هب  اه 

شرعق هب  یسک  هک  تسا  یفرژ  شناد  يایرد  وا  هک  تسین  یّکش  تسا و  یلع  يارب  ملع  تابثا  نّمضتم  ثیدح  نیا  اه : نآ  زا  یکی 
انب وا ، ریغ  يارب  يواسم  روط  هب  شناد  ندوب  تباث  لیلد  هب  تسین ، يرگید  رب  وا  يرترب  تابثا  نّمضتم  اما  دبای ، یمن  هار 
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ادتقا هک  مادک  ره  هب  دنتسه  ناگراتـس  دننامه  مباحـصا  باحـصا : هورگ  هرابرد ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف ي  هب 
.دش تابثا  نانآ  یگمه  يارب  شناد  سپ  .دیا  هتفای  تیاده  دیدرک ،

رهش نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  نآ  دننک و  یم  لقن  رادقم  نیا  رب  نوزفا  ّتنـس  لها  یـضعب  اه : نآ  نیمود 
اهراوید و و  تسا ، یلاـخ  ییاـضف  رَد  .دنتـسه و  نآ  ياـه  نوتـس  اـهراوید و  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  و  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و 

.تسا رهاظ  رَد  رب  اه  نآ  يرترب  سپس  دنشاب ، یم  طیحم  هراوید ي  اه  نوتس 

اه یـضفار  يارب  نآ  هب  جاجتحا  هیاـپ  نیا  رب  تسا و  عفترم  نآ  رد  ینعی  هک  دـنا  هتفگ  اـهباب » ٌّیلع   » لـیوأت رد  هکنیا  اـه : نآ  نیموس 
« .دوش یم  لطاب 

: تسا هجو  دنچ  زا  شخساپ  لّوا ، هجو  اّما  میوگ :

ماما ملع  يرترب  رب  ثیدح  تلالد 

يارب ملع  تابثا  رب  هن  تسوا ، ریغ  شناد  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ملع  يرترب  نّمـضتم  اـهباب » ٌّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح هک : لّوا 
یم رارق  شدوخ  باب  ار  یـسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  تسا ، هدرب  نامگ  روعا  هک  هنوگ  نآ  مالـسلا ،  هیلع  ناشیا 

.تسا راکشآ  ًالماک  نیا  تسا و  شناد  رهش  دوخ  هک  دشاب  هدیسر  نارگید  هب  تبسن  شناد  نیرترب  هبترم و  نیرتالاب  هب  هک  دهد 

ربمایپ ياه  شناد  رب  نتشاد  هطاحا  رب  نآ  تلالد 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  شناد  مامت  رب  وا  ملع  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هطاحا  رب  دراد  تلالد  ثیدـح  نیا  اـه : نآ  نیمود  و 
رب وا  شناد  ًاترورـض  دـشاب ، اناد  وا  ياه  شناد  مامت  هب  هک  یـسک  سپ  درادـن  کش  یـسک  ربماـیپ  شناد  يرترب  رد  و  ملـس ،  هلآ و 

.دراد يرترب  نارگید 

تیملعا رب  نآ  تلالد 

نآ هب  ّتنـس  لـها  ناـگرزب  زا  یهورگ  هک  هنوگ  ناـمه  دراد ، مالـسلا  هیلع  ماـما  ّتیملعا  رب  تلـالد  ثیدـح  نیا  اـه : نآ  نیموـس  و 
و يوانم ، فؤرلادبع  و  يزاریش ، ناهبزور  نبا  و  دمحا ، نیّدلا  باهش  و  یفاوخ ، یلع  نبدّمحم  رکبوبا  دننام  دنا ، هدرک  فارتعا 
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.دیوشن هتفیرف  روعا  تسردان  ياه  هتفگ  هب  ات  نارگید  نانآ و  نانخس  هب  هعجارم  تسامش  رب  و  نانآ ؛ ریغ  و  یّکم ، رجح  نبا 

شناد رد  باحصا  ندوب  يواسم  ياعّدا  ندوب  لطاب 

نوچ تسا ، راکـشآ  لطاب  ياه  هتفگ  زا  يواسم ، روط  هب  وا  ریغ  يارب  شناد  ندوب  تباـث  لـیلد  هب  هک : وا  هتفگ  نیا  هک : نیا  مراـهچ 
نادنمشناد هب  دسر  هچ  تسا ؛ يا  هدیمهف  صخش  ره  دزن  راکنا  ریغ  يرورض و  روما  زا  باحـصا  شناد  تاجرد  رد  فالتخا  دوجو 

.گرزب

تسا یگتخاس  موجّنلاک » یباحصا   » ثیدح

بلاطم زا  دـیا » هتفای  تیادـه  دـیدرک ، ادـتقا  کـی  ره  هب  دنتـسه  ناگراتـس  نوچ  مباحـصا  ثیدـح «  هب  وا  جاـجتحا  نآ : نیمجنپ  و 
نامه دـنا ، هداد  مکُح  شندوب  یگتخاـس  هب  ّتنـس  لـها  زا  نارگـشهوژپ  ناـگرزب  و  تسا ، غورد  ثیدـح  نیا  تسا ، زیگنا  تفگش 

: مینک یم  هراشا  موق  ياه  هتفگ  زا  یشخب  هب  اج  نیا  رد  و  دیتسناد ، نیلقث  ثیدح  شخب  رد  لیصفت  هب  هک  هنوگ 

: تسا نینچ  یبطرق  ّربلادبع  نبارمعوبا  برغم ، ظفاح  هتفگ ي  ّصن   - 1

شیانعم دشاب ، حیحص  ربخ  نیا  رگا  تفگ : دنتسه » ناگراتس  دننام  مباحصا   » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شیامرف  دروم  رد  ینزم  » 
هب تبـسن  نانیمطا  دروم  هقث و  اه  نآ  مامت  سپ  دوب ، دهاوخ  وا  ّدض  رب  دنداد ، تداهـش  نآ  هب  دندرک و  لقن  وا  زا  هچ  نآ  هرابرد ي 

ناشدوخ رگا  دـنا ، هتفگ  دوخ  يأر  هب  دروم  نیا  رد  هچ  نآ  هرابرد  اّما  .تسین و  زیاـج  نیا  ریغ  نم  دزن  دنـشاب و  یم  هدروآ ، هچ  نآ 
زا کی  چیه  و  دومن ، یمن  راکنا  ار  رگید  یخرب  یضعب  درک و  یمن  هئطخت  ار  يرگید  یکی  زگره  دشاب ، هتشاد  يا  هدیقع  نینچ  مه 

.نک ّربدت  سپ  .درک  یمن  عوجر  شبحاص  هتفگ ي  هب  نانآ 

زا هّماع و  تسد  رد  هچ  نآ  زا  تفگ : رازب  قلاخلادـبع  نب  رمع و  نب  دـمحا  رکبوبا  تفگ : هک  هدـش  لـقن  یقر  بّویا  نبدّـمحم  زا  و 
: دومرف هک  دننک  یم  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دیدرک ، لاؤس  دوش ، یم  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ناگراتس نوچ  نم  باحصا  لاثم 
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ار نآ  .دشاب  یمن  حیحص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  و  تفگ : دنبای ، تیاده  دننک ، ادتقا  مادک  ره  رب  هک  تسا 
نآ هک  دیاش  .درک و  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  رمع  نبا  زا  ّبیسم  نب  دیعس  زا  شردپ  زا  یمع  دیز  نب  میحّرلادبع 

لها نوچ  تسا ؛ دیز  نب  میحّرلادبع  تهج  زا  ثیدح  نیا  ندوب  فیعـض  .دشاب و  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  شردپ  زا  میحّرلادبع  ار 
.دنا هدرک  رایتخا  توکس  وا  ثیدح  ندرک  تیاور  رد  ملع 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  حیحص  دانـسا  اب  و  تسا ، دنـسپان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  نینچ  مه  و 
نیا .دیراد و  هگن  نادند  اب  ار  نآ  سپ  نم ، زا  دعب  نییدـهم  نیدـشار  يافلخ  ّتنـس  نم و  ّتنـس  هب  تسامـش  رب  تسا : هدـش  تیاور 

.تسا هدشن  مه  تباث  هک  یلاح  رد  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  تسا ، میحّرلادبع  ثیدح  ضراعم  دوش ، تباث  رگا  نخس 

نخس نایاپ  نیا  .تسا  رتاناد  دنوادخ  .دراد و  یمن  اور  ار  شباحصا  نایم  فالتخا  دوخ ، زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 
.تسا رازب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : .درک  تیاور  رمع  نبا  زا  عفان ، زا  يرزجلا ، هزمح  زا  طاّیخ ، باهـشوبا  تفگ : رمعوبا 
هک یسک  دشاب و  حیحص  دناوت  یمن  نیا  .دیتفای و  تیاده  دیتفرگ  ار  مادک  ره  هتفگ ي  سپ  دنتسه  ناگراتس  دننام  مباحـصا  دومرف :

ربمایپ نارای  کیاکی  هب  ادـتقا  نوچ  تسین ؛ حیحـص  راّزب  هتفگ ي  لاحره  هب  دـنک و  یمن  تیاور  عفان  زا  ار  نآ  دـنک  جاـجتحا  نآ  هب 
دیلقت دشاب ، هتشاد  یتلاح  نینچ  هک  یسک  دشاب و  نادان  اه  شسرپ  خساپ  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رد ینکمم  زیاج و  ناور  لیوأت  هک  یماگنه  دادن ، نامرف  رگید  یضعب  زا  یـضعب  يادتقا  هب  ار  شباحـصا  ناشیا  تسا و  بجاو  وا  رب 
نآ هب  شنید  رد  هچ  نآ  دروم  رد  دنک  ادتقا  وا  هب  تسا  زیاج  نادان  یماع  هک  تسا  يا  هراتـس  نانآ  زا  کی  ره  هکلب  دـندرک ؛ لوصا 

.تسا رتاناد  دنوادخ  و  مدرم ، مومع  زا  نادنمشناد  رگید  بیترت  نیمه  هب  تسا و  دنمزاین 

ثیدح تفگ : هک  میلـس  نب  مالـس  زا  تسا ، هدش  تیاور  مه  يرگید  دانـسا  تسا ، هدرک  رکذ  رازب  هچ  نآ  زا  ریغ  ثیدح  نیا  رد  و 
باحصا دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  رباج  زا  نایفـسوبا ، زا  شمعا ، زا  نیـصغ ، نب  ثراح  ار  ام  درک 

دانسا نیا  هب  تفگ : رمعوبا  .دیتفای  تیاده  دیدرک ، ادتقا  مادک  ره  هب  دنا  ناگراتس  دننامه  نم 

ص:753

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 853 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدح ندوب  لطاب  رب  دراد  تلالد  هجو  نیدنچ  زا  نخس  نیا  (1)و  .تسا » هتخانشان  نیصغ  نب  ثراح  نوچ  دوش ؛ یمن  اپرب  یتّجح 
.دنام یمن  هدیشوپ  نارایشه  رب  هک  ناگراتس 

ثیدح نیا  دیا ، هتفای  تیاده  دینک  ادتقا  کی  ره  هب  سپ  دنا  ناگراتس  دننامه  مباحـصا  شا : هتفگ  اّما  : » دیوگ یناّرح  هّیمیت  نبا   - 2
ادخ لوسر  زا  نآ  رودص  تّحـص  هک  تسا  یثیدـح  نیا  تفگ : رازب  .دـنا  هتـسناد  فیعـض  ار  نآ  ثیدـح  ناگرزب  و  تسا ، فیعض 

فـسوی نبدّمحم  ناّیحوبا   - 3(2) .تسین » دامتعا  دروم  ثیدـح  ياـه  باـتک  رد  و  دـشاب ، یمن  تباـث  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
: ییوگب رگا  دیوگ : يرشخمز  : » تفگ یطانرغ 

رب صن  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا ، هدرک  ناـیب  ار  نید  روـما  زا  زیچ  ره  هک  تسا  نیا  دارم  میوـگ : تسا ؟ زیچ  ره  رگناـیب  نآرق  هنوـگچ 
هدش هتفگ  ادخ و  لوسر  تعاطا  يوریپ و  هب  تسا  هداد  نامرف  هک  هنوگ  نآ  ّتنـس  هب  تسا  هداد  هلاحا  دشاب و  یم  اه  نآ  زا  یـضعب 

: تسا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (4) و  َنِینِمْؤُْملا »  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو   : » تخیگنارب عاـمجا  رب  هنوگ  نیا  (3)و  يوَْهلا »  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  «َو 
، دیدرک ادتقا  مادک  ره  هب  دنا  ناگراتـس  نوچ  مباحـصا  شا : هدومرف  اب  دیدنـسپ  ار  ناشراثآ  هب  ادـتقا  شباحـصا و  زا  يوریپ  ملـس  و 

داهتجا سایق و  عامجا و  ّتنـس و  سپ  دندرک  راومه  ار  داهتجا  سایق و  ياه  هار  دندرک و  سایق  دندیـشوک و  نانآ  دیتفای و  تیادـه 
ره يارب  نایبت  نآرق ، ور ، نیا  زا  و  دش ، باتک  نییبت  هب  دنتسم 
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.دش مامت  .دش  زیچ 

هک تسا  یگتخاس  یثیدح  دش ، یضار  ناشیا  راثآ  هب  ادتقا  شباحصا و  زا  يوریپ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا 
.دشاب یمن  تباث  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نآ  رودص  هجو  چیه  هب 

لیلعت و ناسحتـسا و  سایق و  يأر و  ندرک  لـطاب  هراـبرد ي  شا  هلاـسر  رد  مزح  نبدـمحا  نب  ّیلع  دّـمحموبا  ظـفاح  هتفگ ي  ّصن 
هک هدروآ  دنسم  بحاص  رازب  هب  دانسا  اب  .دشاب و  یمن  حیحص  زگره  تسا و  لطاب  یگتخاس و  غورد ، ربخ  نیا  و  تسا : نینچ  دیلقت 
هک اسب  هچ  دومرف : هک  دینک  یم  لاؤس  تسا  هّماع  تسد  رد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هدش  تیاور  هچ  نآ  زا  تفگ :
هللا یلص  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  .دنا و  هتفای  تیاده  دننک ، ادتقا  کی  ره  هب  تسا  ناگراتـس  نوچ  ای  ناگراتـس  لثم  نم  باحـصا  لاثم 
هللا یلص  ربمایپ  زا  رمع  نبا  زا  ّبیسم  نبدیعـس  زا  شردپ  زا  یمعلا  دیز  نب  میحّرلادبع  ار  نآ  دشاب ، یمن  حیحـص  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تیاور هب  تبـسن  ملع  لـها  نوچ  تسا ؛ هدـش  لـصاح  میحّرلادـبع  يوس  زا  ثیدـح  فعـض  .تسا  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و 
فـالتخا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا و  هدـشن  تباـث  هتخانـشان و  زین  نخـس  .دـنا و  هدرک  راـیتخا  توکـس  وا  ثیدـح 

، وگغورد رایـسب  دـیز  نب  میحّرلادـبع  دـیوگ : نیعم  نبا  دوب و  رازب  هتفگ ي  نتم  نیا  .دـناد  یمن  حابم  شدوخ  زا  دـعب  ار  شباحـصا 
كورتم طـقاس و  هزمح  نیا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  هزمح  زین  .تسا و  كورتـم  وا  دـیوگ : يراـخب  تسا و  شزرا  یب  ثیبـخ و 

، دیدرک ادتقا  مادـک  ره  هب  دـنا  ناگراتـس  نوچ  منارای  ثیدـح : : » دـیوگ یقارع  نیـسح  نب  میحّرلادـبع  لضفلاوبا  و   - 4(1) .تسا »
: هتفگ هدرک و  تیاور  رباج ، ثیدح  زا  ار  نآ  شدوخ  قیرط  زا  ملعلا »  » رد ربلادـبع  نبا  و  لئاضفلا »  » رد ینطقراد  .دـیا  هتفای  تیادـه 

تیاور زا  شدنسم  رد  دیمح  نبدبع  ار  نآ  و  تسا ، هتخانشان  نیصغ  نب  ثراح  نوچ  دراد ؛ یمن  اپ  رب  یتّجح  هک  تسا  يدانـسا  نیا 
نبا .تسین و  حیحـص  تسا و  رکنم  دیوگ : رازب  .تسا  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  ّبیـسم  نبا  زا  شردپ  زا  یمعلادـیز  نب  میحّرلادـبع 

هب دیدرک ،» لمع  کی  ره  لوق  هب  سپ  : » تسا هدرک  تیاور  ظفل  نیا  اب  یبیـصن  هزمحوبا ي  نب  هزمح  تیاور  زا  لماکلا »  » رد يدـع 
زا لخدملا »  » رد یقهیب  تسا و  هدش  مهّتم  ییوگ  غورد  هب  وا  نوچ  تسا ؛ فیعـض  هزمح  تهج  هب  شدانـسا  و  دیدرک » ادـتقا   » ياج

روهـشم و نآ  نتم  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  لـسرم  روـط  هب  يرگید  هجو  هب  ار  نآ  دـننام  ساـّبع  نـبا  ثیدـح  زا  رمع و  ثیدـح 
.تسا لطاب  یگتخاس و  هدش ، هدرمش  غورد  دیوگ : مزح  نبا  .تسا و  هدشن  تباث  يدانسا  دروم  نیا  رد  تسا و  فیعض  شیاهدانسا 

: دیوگ یقهیب 

ادتقا مادک  ره  هب  دنا  ناگراتـس  دننامه  مباحـصا  ثیدح ) : ») دیوگ رجح  نبا  ظفاح   - 5(2) .دننک » یم  تیاور  ار  نآ  يانعم  یـضعب 
زا یبیصن  هزمح ي  قیرط  زا  شدنسم  رد  دیمح  نبدبع  .دیتفای  تیاده  دیدرک ،
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زا کـلام  زا  دـیز  نب  لـیمج  قـیرط  زا  کـلام  بئارغ  رد  ینطقراد  .تسا و  فیعـض  ًاـعقاو  هزمح  تسا و  هدرک  لـقن  رمع  نـب  عفاـن 
هک یناسک  هن  کلام و  ثیدح  رد  هن  تسا و  هدـشن  هتخانـش  لیمج  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  رباج  زا  شردـپ  زا  دّـمحم  نبرفعج 

هدروآ ار  نآ  رمع  زا  ّبیـسم ، نبدیعـس  زا  شردپ ، زا  یمعلا  دیز  نب  میحّرلادبع  تیاور  زا  رازب  .درادـن و  یلـصا  دنتـسه  وا  زا  رتالاب 
باهّـشلا دنـسم  رد  یعاـضق  .تسا و  یهاو  شدانـسا  هدروآ و  سنا  ثیدـح  زا  زین  .تـسا و  وـگ  غورد  رایـسب  میحّرلادـبع  و  تـسا ،

هک تسا  یمـشاه  دحاولادبع  نبرفعج  شدانـسا  رد  تسا و  هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  حلاصوبا  زا  شمعا  ثیدـح  زا  ار  نآ  شدوخ 
زا ربـیوج  زا  لدـنم  ثیدـح  زا  هدرک  تیاور  عطقنم  روط  هب  ار  نآ  هنـسلا  باـتک  رد  يوره  رذوـبا  .دـشاب و  یم  وـگ  غورد  رایـسب  وا 

.تسا فعض  تیاهن  رد  وا  محازم و  نب  كاّحض 

هدرمش غورد  ربخ  نیا  دیوگ : مزح  نبا  .تسین و  تباث  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  تّحـص  دیوگ : رازب  رکبوبا 
ظفل نیا  اب  تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  ملسم  هک  يرعـشا  یـسوموبا  ثیدح  لابند  هب  داقتعالا »  » رد یقهیب  .تسا  لطاب  یگتخاس و  هدش ،

.دسر و یم  ارف  هدش  هدـعو  ناینامـسآ  هب  هچ  نآ  دـنورب  ناگراتـس  رگا  سپ  دنتـسه ، ناینامـسآ  ياه  نیما  ناگراتـس : تسا : هدروآ 
لوصوم یثیدح  رد  دیوگ : یقهیب  .دسر  یم  ارف  هدش  هدعو  متّما  هب  هچ  نآ  دنورب ، مباحصا  رگا  سپ  دنتسه  متّما  ياه  نیما  مباحصا 

لقن محازم  نب  كاّحض  ثیدح  ینعی  عطقنم ، یثیدح  رد  و  یمعلا ، میحّرلادبع  ثیدح  ینعی  تسا ، هدش  تیاور  يوق  ریغ  يدانسا  اب 
ثیدح نآ  و  تفگ : .تفای  تیاده  تفرگ ، ار  اه  هراتـس  زا  یکی  سک  ره  تسا ، نامـسآ  رد  ناگراتـس  دـننام  مباحـصا  لَثَم  هدـش :

.دناسر یم  ار  نآ  يانعم  زا  یشخب  میدرک ، تیاور  اج  نیا  رد  هک  حیحص 

زا ادـتقا  دروم  رد  اـّما  دـناسر  یم  ار  ناگراتـس  هب  صاـخ  روط  هب  باحـصا  هیبشت  یتـسرد  ثیدـح  نآ  تفگ ، تسار  یقهیب  میوگ :
ثیدح رهاظ  اّما  .دیآ و  رب  نآ  هب  يا  هراشا  ناگراتـس  هب  نتفای  تیادـه  زا  تسا  نکمم  يرآ  .دـیآ  یمنرب  نینچ  یـسوموبا  ثیدـح 

شرتسگ اه و  تعدـب  ندـشرهاظ  اه و  ّتنـس  ندـناشوپ  زا  باحـصا  نارود  نتفای  نایاپ  زا  دـعب  هدـمآ  شیپ  ياه  هنتف  هب  دراد  هراشا 
يرای سپ  اه  نیمزرس  رد  یگدنکارپ 
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(1) .تسا » دنوادخ  زا  نتساوخ 

تاواسم رب  ناگراتس  ثیدح  نتشادن  تلالد 

« روعا  » هک هنوگ  نآ  دنک ، یمن  تابثا  باحصا  يارب  يواسم  روط  هب  ار  ملع  دنا » ناگراتس  نوچ  مباحـصا   » ثیدح هک : نیا  مشـش  و 
شا هتفگ  صن  رد  زین  يراـق  یلع  خیـش  هک  هنوـگ  نآ  تسا ، راکـشآ  باحـصا  شناد  تاـجرد  فـالتخا  هکلب  تـسا ؛ هدرک  ناـمگ 

.دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  هّللاءاش  نا  تسا و  هدروآ 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  زج  شباتک  رد  لاعتم  دنوادخ  : » دیوگ ساربنلا »  » شباتک رد  یناروک  يدرک  نسح  نب  میهاربا  و 
ِِهلوُسَر ِهّللِاب َو  اُونِمآَـف  : » دومرف (2) و  ُهّللا »  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَـف  َهّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْلـُق  : » تسا هدومرف  هدادـن و  ناـمرف  ار  ملـس  هلآ و 

« اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُـخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  اـم  : » دومرف (3) و  َنوُدَـتْهَت »  ْمُکَّلََعل  ُهوُِعبَّتا  ِِهتاِملَک َو  ِهّللِاب َو  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِّیِّمُأـْلا  ِِّیبَّنلا 
ْنِم ََّیلِإ  یحُوی  ام  ُِعبَّتَأ  امَّنِإ  ُْلق  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  (5) و  َهّللا »  َعاطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  : » دومرف (4) و 

زا هـک  تــسا  یحو  نآ  زا  يوریپ  نــیع  ربماــیپ  يوریپ  سپ  (6) َنوـُنِمُْؤی »  ٍمْوَِـقل  ٌهَـمْحَر  ًيدـُـه َو  ْمُـکِّبَر َو  ْنـِم  ُِرئاـَصب  اذــه  یِّبَر ، 
هداد نامرف  سپ   (7) َءاِیلْوَأ » ِِهنوُد  ْنِم  اوُِعبَّتَت  ـال  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  اوُِعبَّتا  : » دومرف اذـل  دوش و  یم  لزاـن  وا  رب  شراـگدرورپ 

.وا زا  ندرک  تعاطا  هدروآ و  شراگدرورپ  يوس  زا  هچ  نآ  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوریپ  هب  هدش 

یلّوا ات  دیامرف ، یم  یهن  ار  ام  هچ  زا  دهد و  یم  نامرف  ار  ام  هچ  هب  مینیبب  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  میدرگ  یمرب  سپ 
لمع نآ  هب  دـش ، هدروآ  ناتیارب  دـنوادخ  باتک  رد  هچ  نآ  ره  دـیامرف : یم  هک  میدـید  ار  وا  سپ  .مینک  اـهر  ار  یمود  میریگب و  ار 

يارب دینک و 
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هتفگ مباحصا  هچ  نآ  هب  دوبن  یتّنس  رگا  سپ  نم ، هتشذگ ي  ّتنس  هب  دوبن  ادخ  باتک  رد  رگا  سپ  .تسین  شکرت  رد  يرذع  یسک 
امـش يارب  مباحـصا  فالتخا  .دیتفای و  تیاده  دیتفرگ ، مادـک  ره  زا  سپ  دنتـسه ، نامـسآ  رد  ناگراتـس  هلزنم ي  هب  مباحـصا  دـنا ،

.تسا تمحر 

، نآ هب  لمع  هدننک ي  كرت  فلاخم و  دوش و  لمع  هدمآ  ّصن  نآ  رب  دـنوادخ  باتک  رد  هچ  نآ  هب  دـیاب  راچان  هب  هک  میتسناد  سپ 
و تسا ، بجاو  نآ  هب  لمع  دوب  نآ  رب  یصن  ّتنـس  رد  دوبن و  باتک  رد  شا  هرابرد  یـصن  رگا  سپـس  .تسا  هارمگ  درادن و  يرذع 
هتفگ ي هب  ندرک  لمع  هب  ار  ام  هک  میدـید  دـشن ، تفاـی  نآ  رب  یـصن  ود  نیا  رد  رگا  سپـس  .تسا  راـک  هاـنگ  راـکاطخ و  فلاـخم 

لوق هب  هدننک  لمع  هک  هدروآ  شا  هتفگ  ّصن  رد  هکاج  نآ  هتسناد ، باوص  ار  نانآ  همه ي  .تسا و  هداد  هلاحا  هباحص  زا  نیدهتجم 
دوخ يا  ههبـش  هنوگ  ره  نودـب  هدـش  يوریپ  هک  نیا  زج  دوب  دـهاوخن  هتفای  تیادـه  وریپ  .تسا و  هتفاـی  تیادـه  ناـنآ ، زا  کـی  ره 
دنچ ره  ناگراتس  نوچ  .شناد  رد  نانآ  تاجرد  توافت  هب  تسا  يا  هراشا  ناگراتس ، هب  نانآ  نتـشاد  تهابـش  دشاب و  هتفای  تیاده 
رون تاجرد  رد  اه  نآ  توافت  یلو  دنبای ؛ یم  تیاده  اه  نآ  هب  ایرد  نیمز و  ياه  یکیرات  رد  هک  دنتـسه  كرتشم  رون  لصا  رد  هک 

رد یللخ  ملع ، رون  رد  نانآ  تاجرد  ندوب  توافتم  هک  تسا  هدرک  هراشا  بیترت  نیدب  زین  .تسین و  هدیـشوپ  ینکفاوترپ  قارـشا و  و 
يدتهم تسا ، شناد  نیرتمک  ياراد  هک  نانآ  زا  یکی  هتفگ  هب  هدـننک  لمع  زین  دـنک و  یمن  داجیا  نانآ  هلیـسو ي  هب  نتفای  تیادـه 

ياراد هراتـس ي  زا  هک  دوش  یمن  سک  نآ  نتفاین  تیادـه  بجوم  ناگراتـس  يرون  تاـجرد  ندوب  تواـفتم  هک  هنوگ  ناـمه  .تسا 
.تسا هدرک  يوریپ  رون  نیرتمک 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دهد  یم  حیضوت  هدرک ، لقن  رمع  زا  رکاسع  نبا  و  هنابإلا »  » رد يزجـس  هچ  نآ  ار  بلطم  نیا 
هب سپ  .مدیسرپ  دننک ، یم  فالتخا  نم  زا  دعب  نآ  رد  مباحصا  هچ  نآ  هرابرد ي  یلاعت  كرابت و  مراگدرورپ  زا  دومرف : ملـس  هلآ و 
ره سپ  .دنرت  ینارون  رگید  یضعب  زا  یضعب  دنا  نامسآ  رد  ناگراتـس  هلزنم ي  هب  نم  دزن  وت  باحـصا  دّمحم ، يا  دومرف : یحو  نم 
: تسا هتفگ  هدنیوگ  وکین  هچ  .دش و  مامت  .تسا  تیاده  رب  نم  دزن  وا  سپ  دریگب ، دنراد  فالتخا  نآ  رد  هچ  نآ  زا  يزیچ  یسک 
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يراسلا اهب  يرسی  یّتلا  موجنلا  لثم  مهدّیس  تیقال  لقت  مهنم  قلت  نم 

تکرح اه  نآ  هب  بش  نارفاسم  هک  یناگراتـس  دننامه  مدومن  رادـید  ار  ناشیاقآ  ییوگ  یم  ینک ، یم  تاقالم  ار  نانآ  زا  مادـک  ره 
دننک یم 

اب هباحـص  مامت  هک  میتسناد  سپ  .تسین  هدیـشوپ  هک  هنوگ  نامه  دنتـسه  باحـصا  رد  لخاد  شدـنزرف  ود  یلع و  ماما  نامرورـس  و 
« .دنشاب یم  كرتشم  نانآ ، هلیسو ي  هب  یبای  تیاده  لصا  رد  ناشتاجرد ، توافت  دوجو 

تسا لاحم  باحصا  همه ي  يارب  شناد  تابثا 

و توافتم ؟ تروص  هب  هچ  يواسم و  تروص  هب  هچ  دـنک  شناد  تابثا  هباحـص  ماـمت  يارب  دـناوت  یم  روعا  هنوگچ  هک : نیا  متفه  و 
هباحـص زا  نیدهتجم  يارب  ار  ثیدح  يدرُک  هک  ینک  یم  هظحالم  ور  نیا  زا  و  تسا ؟ نآ  رب  موجن  یگتخاس  ثیدح  رد  یتلالد  هچ 

تسا هداد  هلاحا  ار  ام  وا  هک  مینیب  یم  دشاب ، هتشادن  دوجو  ّتنـس  باتک و  رد  نآ  رب  یـصن  رگا  سپـس  : » دیوگ یم  دهد و  یم  لّزنت 
هتفگ هب  هدننک  لمع  هک  دومرف  ّصن  هک  اج  نآ  ات  تسا  هدرمش  باوص  ار  نانآ  همه ي  و  هباحـص ، زا  نیدهتجم  هتفگ ي  هب  لمع  هب 

« .دوب دهاوخ  يدتهم  نانآ  زا  کی  ره  ي 

مزالم ماـش  حبـص و  هک  تسا  یـسک  باحـصا  زا  دارم  : » دـیوگ ناگراتـس  ثیدـح  ندروآ  ماـگنه  عقاوّصلا »  » رد یلباـک  هّللارـصن  و 
زا یگزات  اب  ار  یحو  و  هدوب ، ناشیا  هارمه  رضح  رفـس و  رد  .ناشیا و  ریغ  راصنا و  نیرجاهم و  زا  تسا ، هدوب  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

ياـفلخ دـننام  تسا ، هتخانـش  ار  خوسنم  خـسان و  هتفرگ و  ناـشیا  زا  ار  مالـسا  بادآ  ماـکحا و  تعیرـش و  هدرک و  تفاـیرد  ناـشیا 
« .دشاب هدید  رتشیب  ای  راب  کی  ار  وا  هک  یسک  ره  هن  ناشریغ ، نیدشار و 

: تسا نکمم  قیرط  دنچ  زا  زین  مود  هجو  هب  خساپ  اّما  و 

تسا تباث  هقرف  ود  ره  ياه  لقن  زا  ملعلا  هنیدم  ثیدح 

يا هدایز  نآ  دـیاب  زین  روعا  سپ  تسا ، تباث  هقرف  ود  ره  قرط  زا  تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم   » ثیدـح هک : نآ  هجو  کی 
ره ياه  لقن  ساسا  رب  هدرب  نامگ  هک  ار 
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.تسین یهار  ار  وا  رهد  نایاپ  ات  یلو  دنک ؛ تباث  هقرف  ود 

درادن مه  نانیمطا  دروم  لقن  کی  هدش  هدرب  نامگ  هفاضا  نآ 

؟ دروایب لقن  کی  شدوخ  بهذم  لها  زا  هدرب ، نامگ  ثیدـح  يارب  هک  يا  هفاضا  نیا  يارب  هک  تسه  روعا  ناوت  رد  ایآ  مود : هجو 
دراد اعّدا  یسک  ره  .تسا و  هدرکن  تابثا  ار  هفاضا  نیا  مه  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یکی  یّتح  .درادن و  یهار  زین  مه  راک  نیا  هب 

.تسوا دوخ  هدهع ي  رب  مه  نآ  نایب 

؟ درک تیاور  ار  نآ  یسک  هچ  و 

نآ هک  ار  نانآ  و  درب ، یم  مان  ار  نآ  نالقان  ياه  باتک  هفاضا و  نیا  نایوار  زا  یضعب  لقاّدح  تسیاب  یم  روعا  هک : نیا  موس  هجو  و 
.مینک هعجارم  نانآ  ياه  هتفگ  اهظفل و  هب  میرگنب و  ناشلاوحا  رد  ات  دنا ، هدرک  لقن  ناشیاه  باتک  رد  ار 

تسین تّجح  هّیماما  رب  دوش  مه  تباث  رگا 

ّتنـس لها  ناگرزب  زا  نانآ  هک  دنک  اعّدا  و  دشاب ، هدروآ  ار  هفاضا  نیا  ناگدـننک  لقن  مان  روعا  هک  ضرف  هب  هک : نیا  مراهچ  هجو  و 
زیاج نآ  هب  وا  مازلا  تسین و  تّجح  جاجتحا ، ماقم  رد  رگید  فرط  رب  دوخ ، ياه  لقن  زا  مصخ  ثیدح  هک  تسا  نشور  دنـشاب ، یم 
دّیـس زا  ناناملـسم  همه  دزن  ربـتعم  قرط  هب  هک  یثیدـح  هـب  وـگ  غورد  نـالعاج  زا  یـضعب  ندرک  هفاـضا  هـب  دـسر  هـچ  سپ  تـسین ،

.تسا هدش  تیاور  نیلسرملا 

نآ عضاو  نآ و  هرابرد ي  یلاوقا  هدایز و  نیا  رد  لصا 

؟ تسیچ تسا  هتخاس  ار  نآ  هک  یسک  نآ و  هرابرد ي  ثیدح  نایاوشیپ  رظن  و  تسیک ؟ هدایز ، نیا  رد  ساسا  لصا و 

باّهولادبع رـصنوبا  زا  دمحا ، نبزیزعلادبع  زا  سیبق ، نب  نسحلاوبا  داد  ربخ  ار  ام  تفگ : شخیرات  رد  رکاسع  نبا  : » دـیوگ یطویس 
رمع نب  هّللادبع  نب 
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یـضاق نامیلـس  نبدّـمحم  نبدـمحا  زا  یعذرب ، بوقعی  نبدّـمحم  نب  ّیلع  زا  یخرک ، نیـسح  نبدّـمحم  نبرمع  مساـقلاوبا  زا  يرم ،
نآ رد  یلع  اـهراوید و  ناـمثع  رمع و  رکبوـبا و  مشناد و  رهـش  نم  ًاـعوفرم : سنا  زا  ماـمت ، نب  میمت  نب  نسحزا  مردـپ ، زا  هاـضقلا ،

.دیآرد رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ،

.ًانتم ًادانسا و  تسا  تسردان  ًادج  دیوگ : رکاسع  نبا 

ینثم نب  لیعامـسا  دعـسوبا  تفگ : هک  ینیارفـسا  جرفلاوبا  زا  بیطخلا ، یلع  نب  ثیغ  جرفلاوبا  داد  ربخ  ار  اـم  تفگ : رکاـسع  نبا  و 
یلـص ربمایپ  هدومرف ي  دروم  رد  ییوگ  یم  هچ  خیـش  يا  تفگ : تساخ و  اپ  هب  يدرم  سپ  درک ، یم  هظعوم  قشمد  رد  يداـبآرتسا 

درک دنلب  ار  شرس  نآ  زا  سپ  دنکفا و  ریز  هب  رس  يا  هظحل  تفگ : تسا ؟» نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش   » نم  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا 
یلـص ربمایپ  هک  تسین  نیا  زج  .تسا  هدوب  مالـسا  ردص  رد  هکنآ  زج  دناد  یمن  یـسک  لماک  روط  هب  ار  ثیدـح  نیا  يرآ  تفگ : و 

.تسا نآ  رد  یلع  فقس و  نامثع  اهراوید و  رمع  هیاپ و  رکبوبا  مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

، دـنک لـقن  ار  شدانـسا  هک  دندیـسرپ  وا  زا  سپـس  .درک  یم  رارکت  ار  نآ  وا  هک  یلاـح  رد  دندرمـش  وـکین  ار  نآ  نارـضاح  تـفگ :
.درکن لقن  ناشیارب  یلو  تفریذپ ؛

.مدید تسا  هدرک  لقن  ینثم  نبا  هک  هنوگ  نآ  يا » هلاسر   » رد ار  ثیدح  نیا  یتّدم  زا  سپ  تفگ : ینیارفسا  جرفلاوبا  مداتـسا  سپس 
يدابارتسا لیعامـسا  ار  تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم   » ثیدـح رد  هداـیز  نیا  هک  دـیآ  یمرب  نخـس  نیا  زا  (1) .تفای » نایاپ 
لیعامـسا هک  هنوگ  نآ  هدید  يا » هلاسر   » رد ار  ثیدح  نیا  یتّدم  زا  دعب  هک  درادن  یتافانم  جرفلاوبا  هتفگ ي  اب  نیا  .تسا و  هتخاس 

ور نیا  زا  و  تسا ، هدینـش  يدابارتسا  نیمه  زا  ار  نآ  هلاسر » نآ   » هدنـسیون ي هک  لاـمتحا  نیا  اـب  تسا ، هدروآ  يداـبارتسا  ینثم  نب 
: دیوگ هدروآ و  يدابارتسا  لیعامسا  ماّهتا  رب  یهاوگ  ار  ثیدح  نیا  رجح  نبا 

نینچ بیطخ  رکبوبا  ظعاو ، ِيدابارتسا  ِّینثم  نب  یلع  نب  لیعامسا  هرابرد ي  »
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بیطخ خـیرات  رد  .دـندرک و  هراـپ  شیور  شیپ  سدـقملا و  تیب  رد  ار  وا  ثیدـح  تفگ : رهاـط  نبا  .تسین و  هقث  وا  تـسا : هتـشون 
نبریحب زا  شایع ، نب  لیعامـسا  زا  راّمع ، نب  ماشه  زا  یلمر ، قاحـسا  نبدّمحم  زا  مردپ ، درک  ثیدح  ار  ام  تسا : هدـمآ  شا  هرابرد 

نآ رد  هدروآ و  ار  ثیدح  سپ  .دش  انیبان  ات  تسیرگ  دنوادخ  ّتبحم  زا  بیعش  تفگ : هک  ًاعوفرم  سوا ، نبداّدش  زا  دلاخ ، زا  دعس ،
.مداد رارق  وت  مداخ  ار  میلک  یسوم  اذل  تسا :

حتفلاوـبا زا  تسا  هدرک  تیاور  شریـسفت  رد  ار  نآ  زین  يدـحاو  .تفاـی  ناـیاپ  .درادـن  یلـصا  تـسا و  لـطاب  ثیدـح  نـیا  : » میوـگ
هدهع رب  تیانج  نیا  و  دش ، هئربت  نآ  شریذپ  زا  لیعامـسا  سپ  لیعامـسا ، ردپ  رادنب  نب  نسح  نب  ّیلع  زا  فوفکم ، یلع  نبدّمحم 

.دمآ دهاوخ  هک  تفرگ  رارق  شردپ  ي 

هک ظفل  نیا  اـب  ریـشب  نب  لهـس  درک  ثیدـح  ارم  راـب  کـی  زا  شیب  تفگ : يروص  یلع  نب  ثیغ  .تسا  مهّتم  لیعامـسا  همه  نیا  اـب 
.درک یم  هظعوم  قشمد  رد  لیعامسا  تفگ :

لماک لقن  تسا و  رصتخم  نیا  تفگ : .درک  لاؤس  وا  زا  اُهباب » ٌیلع  ملِعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح هرابرد ي  تساخ و  اپ  هب  وا  دزن  يدرم 
هک دنتـساوخ  وا  زا  تفگ : .تسا  نآ  رد  یلع  فقـس و  ناـمثع  اـهراوید و  رمع  هیاـپ و  رکبوـبا  مشناد و  رهـش  نم  تـسا : نـینچ  نآ 

.داد ار  شا  هدعو  نانآ  هب  دروایب ، ناشیارب  ار  شدانسا 

.تشذگرد لاس 448  مّرحم  رد  مدش و  ّدلوتم  نیارفسا  رد  لاس 375  تفگ : .مدیسرپ  ار  شّدلوت  لحم  وا  زا  تفگ : بیطخ 

.دش یم  هتفگ  باّذک  نب  باّذک  وا  هب  تفگ : باسنألا »  » رد یناعمس  نبادعسوبا  و 

مکاح و و  یلیعامـسا ، رکبوبا  نبادعـسوبا  و  هناوعوبا ، نب  عفاش  زا  درک  ثیدـح  و  تفگ : هک  درک  لـقن  یبشخن  زیزعلادـبع  زا  سپس 
.دوبن ناراـکزیهرپ  يامیـس  شا  هرهچ  رد  .تفگ و  یم  غورد  تخاـس و  یم  ناتـساد  وا  .ناـنآ و  ریغ  یعازخ و  لـضفلاوبا  و  یملس ،
باّذک نب  باّذـک  نیا  تفگ : مدرک  لاؤس  شا  هرابرد  مدـش و  دراو  يزجـس  دیعـس  نب  هّللادـیبع  رـصنوبا  رب  هّکم  رد  تفگ : یبشخن 

رب ار  یگتخاس  ییاه  نتم  هک  دش  نشور  میارب  شردپ  وا و  ثیدح  دروم  رد  و  تفگ : .درادن  یشزرا  دوش و  یمن  هتـشون  وا  زا  تسا 
ياهدانسا
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: تسا درم  نیا  لاح  حرـش  رد  یناعمـس  هتـشون ي  لماک  نتم  نیا  (1)و  .دوبن » هقث  دروم  تیاور  رد  و  دـناشن ، یم  حیحـص  ثیداـحا 
رایسب وا  تسا : هدش  هتفگ  .دابارتسا  نادنورهش  زا  يربنع  ِيدابارتسا  ِیمیمت  ینثم  نبرادنب  نب  نیسح  نب  یلع  نب  لیعامـسا  دعـسوبا  »

ماش و هب  .تسا  نایوگ  غورد  رایـسب  زا  زین  نسحلاوبا  شردـپ  و  دـنک ، یم  تیاور  شردـپ  زا  تسا ، وگغورد  رایـسب  رـسپ  وگ  غورد 
.یکاطنا نومرک  نبا  یلمر و  قاحـسا  نبدّمحم  هّللادبعوبا  دـننام : دومن ؛ تیاور  يرایـسب  ناداتـسا  زا  درک و  ترفاسم  زاجح  قارع و 

وا زا  هک  دوب  یـسک  نیرخآ  نیا  مراد  نامگ  و  دندرک ، تیاور  وا  زا  يدابارتسا  ریثک  نب  لیعامـسا  نبدّمحموبا  دعـسوبا و  شدـنزرف 
.درک تیاور 

زا .تسا  وگغورد  رایـسب  زین  شردپ  وگغورد و  رایـسب  یمیمت  يدابارتسادعـسوبا  تفگ : یبشخن  نبدّـمحم  نبزیزعلادـبع  دّـمحموبا 
تـصش تسیود و  لاـس  زا  دـعب  هک  وا  ناـفیدرمه  یلعألادـبع و  نب  سنوی  زا  يدوراـج  نیا  و  دـنک ، یم  تیاور  يدوراـج  رکبوـبا 

تأرج وا  ِدوخ  هک  ار  يزیچ  تسب  غورد  وا  رب  و  درک ، تیاور  راّمع  نب  ماشه  زا  وا ، زا  ینثم  نب  نسحلاوبا  .دنک  یم  تیاور  دـندُرم ،
.دشاب یمن  اور  بّجعت  هجو  رب  زج  وا  زا  تیاور  تشادن ، ار  غورد  نآ 

هک هنوگ  نآ  درک ، یگدنز  لاس  هدزای  دص و  کی  منک  یم  نامگ  تسا  هرصب  زا  شلصا  دش و  ّدلوتم  لمآ  رد  مردپ  تفگ : دعسوبا 
یلبـش و رکبوبا  بلعث ، مـالغ  هیوطفن ، يرعـشا ، نسحلاوبا  يرقم ، دـهاجم  نبرکبوبا  .دـناوخ  يزورم  قاحـساوبا  دزن  ار  هقف  .مدـینش 
زا شردپ و  زا  یمیمت  دعسوبا  شرـسپ  .تشذگرد و  دابارتسا  رد  دصراهچ  لاس  بجر  رد  .درک  كرد  ار  املع  ناگرزب  زا  ینارگید 

هناوعوبا ي نبدّمحم  نب  عفاش 
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لـضفلاوبا یملـس ، نامحّرلادـبعوبا  ظـفاح ، عّیب  نب  هّللادـبعوبا  یلیعامـسا ، رکبوـبا  نبدعـسوبا  يزار ، ياـنیبان  ساـّبعوبا  ینیارفـسا ،
.درک لقن  ثیدح  نانآ ، ریغ  یعازخ و  رفعج  نبدّمحم 

ام دزن  جح  يارب  دیوگ : بیطخ  .دندرک  تیاور  وا  زا  ظفاح ، بیطخ  تباث  نب  یلع  نبدـمحا  و  ظفاح ، یبشخن  دّـمحم  نبزیزعلادـبع 
: تسا هتفگ  هدرب و  مان  ار  وا  شناداتسا  مجعم  رد  یبشخن  .مدینش  وا  زا  تسردان  دنسم  ثیدح  کی  دمآ ، دادغب  هب 

دنوادخ و رب  دورس و  یم  ناتساد  وگ ، غورد  رایسب  رسپ  وگغورد  رایسب  يداتـسا  .تسا  ثحب  یمیمت  رد  و  یمیمت ، ینثم  نبدعـسوبا 
يزجـس دیعـس  نب  هّللادـیبع  رـصنوبا  خیـش  رب  .دوـبن  مالـسا  يامیـس  شا  هرهچ  رب  تخودـنا و  یم  تورث  .تسب  یم  غورد  شربماـیپ 

یمن هتشون  يزیچ  وا  زا  تسوگ ، غورد  رایسب  رسپ  وگ  غورد  رایسب  وا  تفگ : مدرک  لاؤس  وا  هرابرد ي  مدش ، دراو  هّکم  رد  دنمشناد 
بیکرت حیحـص  ياهدانـسا  رب  ار  یگتخاس  ياه  نتم  .دش  نشور  شردپ  ثیدح  وا و  ثیدـح  زا  بلطم  نیا  .درادـن  یـشزرا  دوش و 

زا یمعثخ  رهاط  زا  وا ، زا  رعـش  تیب  ود  ثیدح و  ود  تیاور  زا  سپ  بیطخ  رکبوبا  .میرب  یم  هانپ  نالذخ  زا  دـنوادخ  هب  درک و  یم 
لاس جح  زا  متشگزاب  رد  سپـس  دوبن ، هقث  دروم  تیاور  رد  .مدینـش و  دعـسوبا  زا  دادغب  رد  هک  تسا  يزیچ  مامت  نیا  دیوگ : یلبش ،

لاس 375 نیارفسا  رد  تفگ : مدیسرپ  شدلوت  ّلحم  زا  درک و  ثیدح  میارب  یهورگ  زا  .مدرک  تاقالم  سدقملا  تیب  رد  ار  وا   446
لاح نیا  و  تسا ، هتخاس  ار  هدایز  نآ  هک  تسا  یسک  نامه  وا  سپ  (1) .دُرم » سدقملا  تیب  رد  لاس 448  مّرحم  رد  وا  .مدش  ّدلوتم 

روکشوبا نایوگ ؛ غورد  رایـسب  زا  رگید  یکی  زا  ای  شدوخ  زا  ای  تسا ، هدروآ  نآ  ظفل  رد  یفالتخا  اب  ار  هدوزفا  نیا  روعا  .تسوا و 
: تسا هتفگ  هدروآ و  رگید  ظفل  اب  ار  نآ  یملس 

ناربمایپ و زا  دـعب  هدـیرفآ  نیرترب  دـنتفگ : تعامج  ّتنـس و  لها  .رگید  یـضعب  رب  باحـصا  یـضعب  نداد  يرترب  رد  مجنپ  راـتفگ  »
: تفگ هک  دش  تیاور  هفینحوبا  زا  .دندوب و  یلع  سپس  نامثع  سپس  رمع  سپس  رکبوبا  مالسلا  مهیلع  ناگتشرف  ناگداتسرف و 

رترب ار  رمع  رکبوبا و  هک  تسا  وت  رب  تفگ : هک  دش  تیاور  وا  زا  .تسا و  ّتنـس  زا  داماد  ود  نتـشاد  تسود  نیخیـش و  نداد  يرترب 
.يراد و تسود  ار  یلع  نامثع و  .ینادب و 
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ندرب ماـن  رد  بیترت  نوچ  تسا ؛ هتـساوخن  ار  ناـمثع  رب  یلع  يرترب  نخـس  نیا  اـب  .يراد و  تسود  ار  ناـمثع  یلع و  و  یتـیاور : رد 
رتوکین باحـصا  هرابرد ي  راتفگ  رد  ار  یـسک  دنتفگ : هک  هدش  تیاور  ناهیقف  زا  یهورگ  زا  .دوش و  یمن  مکح  رد  بیترت  بجوم 

: تفگ هّیفنح  نبدّـمحم  شرـسپ  هک  دوب  ربـنم  رب  هفوک  رد  هک : درک  تیاور  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  زا  هکنآ  يارب  .میتفاـین و  هفینحوبا  زا 
سپس تفگ : .رمع  تفگ : یسک ؟ هچ  سپس  تفگ : .رکبوبا  تفگ : تسا ؟ تّما  نیا  نیرتهب  یسک  هچ  مالسلا  هیلع  نامربمایپ  زا  دعب 

یم هاگآ  ار  امش  یمراهچ  هب  متساوخ  رگا  تفگ : سپس  .دش  تکاس  یلع  سپ  یسک ؟ هچ  سپس  تفگ  .نامثع  تفگ : یـسک ؟ هچ 
رهش نم  دش : تیاور  مالسلا  هیلع  ربمایپ  زا  تسا و  ناناملسم  زا  يدرم  تردپ  تفگ : امـش ؟ تفگ : دّمحم  سپ  .دش  تکاس  مدرک و 

ّدر رد  باب ، نیا  رد  هتفگ  نیا  زا  یـشخب  هّللاءاش  نا  (1) .تسا » نآ  رد  یلع  فقـس و  نامثع  اهراوید و  رمع  هیاـپ و  رکبوبا  مشناد و 
.دمآ دهاوخ  رجح  نبا  ياه  شزغل 

نانآ مارم  فالخ  رب  هدایز  نیا  تلالد 

نآ هب  هک  تسا  یـسک  ّدـض  رب  دراد و  تلـالد  شا  هدـنزاس  هتـساوخ ي  فـالخ  رب  یگتخاـس  هدوزفا ي  نیا  هک : نیا  مـجنپ  هـجو  و 
هب ندشدراو  زا  دنتسه  عنام  لیاح و  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دنتسه  شیاه  هیاپ  رهـش و  ياهراوید  هک  رفن  هس  نآ  نوچ  دنک ، جاجتحا 
هب هتـشگ و  روک  شبلق  روعا ، نکیل  .درادـن  تماـما  یگتـسیاش  دـنک ، يریگولج  شناد  رهـش  هب  تّما  ندیـسر  زا  هک  یـسک  و  رهش ،

.تسا هدشن  نّطفتم  يرادنپ ، هدایز  نیا  ینعم  لیوأت 

مان شخب  رد  هدرک ، هراشا  میدروآ ، ام  هچ  نآ  هب  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  ثیدح «  حرش  رد  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یکی  و 
: تفگ هک  هدش  لقن  یلع  زا  تسا ، هنیدم  باب  اه : نآ  هلمج  زا  : تسا هتفگ  و  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  ياه 
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شرد زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  مملع و  رهـش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.تسا هتفگ  تسا  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  هدروآ و  ار  نآ  روکذم  هیقف  ماما  .درک و  تیاور  نآ  رمعوبا  لقن  هب  يربط  .دوش  دراو 

وا رب  دورو  دوش ، اه  هناخ  دراو  اهرد  ریغ  زا  دـهاوخب  سک  ره  سپ  .دراد  یمرب  ار  هناخ  هب  ندـشدراو  عنام  لـیاح و  رَد ، هک  نادـب  و 
یمن دوصقم  هب  هک  دریگنرب  وا  نایب  یلع و  زا  ار  نآ  دـشاب و  شناد  يایوج  هک  یـسک  تسا  نینچ  مه  ددرگ ، یم  تخـس  لکـشم و 

هب باحـصا  نایم  رد  یلع  تسین و  اناوت  تحاصف  نایب و  رب  یلو  تسا  ملاع  یـسک  اسب  هچ  .دوب  نایب  درخ و  شناد و  ياراد  وا  .دسر 
وا هب  ادخ ) لوسر   ) باحصا عامجا  هب  شناد  رد  .دوش  یم  هتساوخ  یلع  زا  نآ  طابنتسا  تیاور و  شناد و  سپ  .دوب  روهـشم  رما  نیا 

یـشیپ وا  زا  دـندرک و  یم  هعجارم  وا  هب  یلکـشم  ره  رد  یگمه  باحـصا  دوب و  نانیمطا  دروم  شیاوتف  مکح و  و  دـش ، یم  هعجارم 
یلاخ ییاضف  رَد  : » روعا هتفگ ي  سپس  (1) .دیـسر » یم  تکاله  هب  ًامتح  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : رمع  هیاپ  نیا  رب  دنتفرگ و  یمن 

هچ نآ  رد  وا  تسا و  هناهیفـس  ینخـس  .تسا » رهاظ  رَد  رب  اه  نآ  يرترب  دشاب و  یم  طیحم  يوس  کی  اه  نوتـس  اهراوید و  و  تسا ،
لامک یکی  دوخ  میریذپب ، مه  ار  نآ  رگا  مود  .تسا و  عونمم  دـشاب ، یلاخ  ياضف  رَد  هکنیا  ًالّوا  نوچ  دـنک ، یمن  لّقعت  دـیوگ  یم 
نکر اهراوید و  فالخ  رب  دشاب ، ییاضف  ياراد  رَد  هک  تسا  نآ  رب  فّقوتم  رهش  نآ  هب  ندیسر  نوچ  تسین ؛ یـصقن  تسوا و  يارب 

زا باب ) ینعی   ) دورو ببس  رب  اهراوید ،)  ) ندش لخاد  زا  عنام  حیجرت  نالطب  دنتسه و  دورو  يارب  یلیاح  ندیسر و  يارب  عنام  هک  اه 
.تسا تاحضاو  نیرت  حضاو 

: تسا هجو  دنچ  زا  زین  موس  هجو  خساپ  اّما 

تسا جراوخ  راک  یلع »  » ظفل لیوأت 

فیرحت نیرت  تشز  زا  اهباب » ّیلع  ملعلاهنیدم و  انأ   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  شیامرف  رد  یلع »  » لیوأت هک : نیا  یکی 
اه یبصان  جراوخ و  ياهراک  هلمج  زا  اه و  یهارمگ  اه و 
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هتفگ ي نتم  .دوـش و  یمن  یـضار  نآ  هب  دـشاب ، هتـشاد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لـها  ّتبحم  هجو  نیرتـمک  هک  یـسک  دـشاب و  یم 
هبتر ي ندروآ  نییاپ  یـضترم و  هرابرد  ییوگدب   » لیوأت نیا  زا  ضرغ  هک  تسا  یتفلا » نیز   » رد یمـصاع  یلع  نبدـمحا  دّـمحموبا 

.دمآ شا  هتفگ  رتشیپ  هک  دشاب  یم  وا »

دندیمهف مدرم  هک  تسا  يزیچ  فالخ  رب  نیا 

حالـص نب  لیعامـسا  نبدّـمحم  هماّلع  هک  هنوگ  نامه  تسا ، فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  مدرم  مامت  مهف  هئطخت  لیوأت  نیا  هک : نیا  مود 
.دمآ دهاوخ  هک  تسا  هدرک  حیرصت  نآ  هب  ریما 

دنک یم  لطاب  دندروآ ، یم  ماما  ياه  تبقنم  رد  هک  ییاه  ثیدح  ار  لیوأت  نیا 

؛ تسا ثیدـح  ِنایاوشیپ  نادنمـشناد و  ِناگرزب  زا  يرایـسب  ياه  هورگ  ندرمـش  نادان  هیفـس و  يانعم  هب  لیوأت ، نیا  هک : نیا  موس  و 
لها زا  یلقاع  ایآ  .دنا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  اه و  تبقنم  نمـض  ار  اهباب » ّیلع  ملعلاهنیدم و  انأ   » ثیدح هک  نانآ 

؟ دوش یم  یضار  ثیدح ، رد  نارهام  ناگرزب و  نیا  ندرمش  هارمگ  نادان و  هب  ّتنس 

تسا نآ  لیوأت  ندوب  لطاب  رب  یلیلد  ثیدح  رد  هدایز  نآ  نتخاس 

اه گنرین  نآ  ارچ  سپ  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ام  ياقآ  هن  دشاب ، عفترم »  » ثیدح رد  یلع »  » ظفل زا  دارم  رگا  هک : نیا  مراهچ  و 
نآ ياه  نکر  اهراوید و  اه  خیـش  نآ  هک  دنتخاس  نآ  رب  يا  هدوزفا  یـضعب  ارچ  و  دش ؟ هدرب  راک  هب  ثیدح  نیا  ّدر  رد  اه  فّلکت  و 

ات دـندرک  قیرزت  نآ  هب  ار  هناگ  هس  ياه  خیـش  مان  ور  نیا  زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  ياـه  تلیـضف  زا  ثیدـح  نیا  دـندرگ ؟ رهش 
ار وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دنداد  رارق  اه  نکر  اهراوید و  ار  نانآ  سپ  دشابن ، وا  يارب  يا  هژیو  تلیـضف 
هدوزفا ي نیا  هـب  مود  هـجو  رد  هـک  اـج  نآ  تـسا ، روـعا  طـسوت  بـلطم  ود  نـیا  ناـیم  ندرک  عـمج  اـه  یتفگـش  زا  .داد و  رارق  رَد 

.تسا هتخیوآ  رد  لطاب  لیوأت  نیا  هب  موس  هجو  رد  و  هدرک ، جاجتحا  هدش  اعّدا  یگتخاس 
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تسا نآ  لیوأت  ندوب  لطاب  هب  لیلد  ثیدح ، نیا  دنس  هرابرد ي  نانآ  زا  یضعب  نعط 

« عفترم  » ینعم هب  نآ  رد  یلع »  » ظفل رگا  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمیالوم  ياـه  تلیـضف  زا  ثیدـح  نیا  هک : نیا  مجنپ  و 
دنا هدرک  نعط  ثیدح  نیا  دنس  هرابرد ي  نانآ  نیبّصعتم  زا  یـضعب  یلو  تشادن ، رب  رد  ناشتفالخ  رفن و  هس  نآ  يارب  يررـض  دوب ،
یّتح تسا  لطاب  عفترم »  » هب نآ  لیوأت  .تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  مان  ثیدـح  نیا  رد  یلع »  » هک تسا  نآ  رب  يرگید  لیلد  نیا  و 

.نئمطم نایاوشیپ  طّسوت  شتابثا  ندرک و  تیاور  مغر  یلع  شدنس ، هرابرد ي  نایوگدب  نیا  دزن 

: ماما شیامرف 

« هنیدملا باب  انأ  »

هدرک تیاور  یعفاش  هحلط ي  نبدّـمحم  نیّدـلا  لامک  ملاسوبا  هک  تسا  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  شیاـمرف  نیا  مشـش  و 
تباث تقیقح  ناگرزب  تقیرط و  ياملع  دزن  حیرص  فشک  حیحـص و  لقن  اب  : » تسا نینچ  هبطخ  نتم  و  هنیدملا - » باب  انأ   - » تسا

: دومرف دناوخ و  هبطخ  تساخ و  اپ  هب  ربنم  رب  هفوک  رد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدش 

اهرفاق و لابجلا و  دّوطم  و  اهرزاو ، تایحدملا و  حطاس  اهرطاف و  ضرالاو و  تاوامـسلا  عیدـب  هّلل  دـمحلا  میحرلا ؛ نمحرلا  هّللا  مسب 
، اهّریسم كالفالا و  ّربدم  و  اهرهاز ، ءامسلا و  نّیزم  و  اهرمآ ، فصاوقلا و  یهان  و  اهرجاز ، حایرلا و  لسرم  اهرفان و  نویعلا و  رجفم 

روهدلا روکم  اهررقم و  ماسجالا و  ثدحم  اهرّونم و  سدانحلا و  جلوم  اهرّخسم و  باحّسلا و  ءیشنم  و  اهرّدقم ، لزانملا و  مّسقم  و 
.اهرشان تافرلا و  یحم  اهّربدم و  قازرالا و  نماض  اهردصم و  رومالا و  دروم  اهرّرکم و  و 

همالسلا یلا  يّدؤت  هداهش  هل  کیرش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  نأ ال  دهشأ  اهرتاوت و  هئامعن و  یلع  هرکـشأ  اهرفاوت و  هئالآ و  یلع  هدمحا 
هلوسر و  اهرخاف ، لسرلا و  نم  قبس  امل  متاخلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ًادّمحم  نأ  دهـشأ  اهرخاذ و  باذعلا  نم  نّمؤت  و  اهرکاذ ،

یف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  غلبأف  اهرعاش ، ناثوالا  هداـبعب  رعـش  دـق  هّمأ  یلا  هلـسرأ  اهرـشان ، هوعدـلا و  نم  لبقتـسا  اـمل  حـتافلا 
اهربانم و هیادهلا و  مالعأ  رانم  رانأ  و  اهرفاو ، هحیصنلا 
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اهرئاز و لّوأب  قحلا  هتوعد  تحبـصأ  یّتح  اـهرفاک  برعلا و  هاوغ  سیطاـعم  مغرأ  اـهرئاکم و  ناطیـشلا و  هوعد  نآرقلا  زجعمب  اـحم 
.اهرصانع بیط  ایلعلا و  هحودلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  اهرخاف  رخفی  داعملا  یلا  هرّهطملا  هتعیرش 

تّدتـشا يوـلبلا و  تمظع  ءاوهـالا و  تفلتخا  ناوـسنلا و  تمّکح  نایـصخلا و  تمّلـست  و  لـمعلا ، قـقح  لـثملا و  راـس  ساـنلا  اـهّیأ 
ءایقـشالا و لان  ءایعدالا و  ماق  و  هنایخلا ، تدب  هنامالا و  تمتک  و  ضرفلا ، عّیـض  ضرالا و  تلزلز  يوعدـلا و  ترمتـسا  يوکـشلا و 

تمـسحف سطافالا  ترهظ  هرجهلا و  تسرد  هرتفلا و  تلمک  ناربدـلا و  ّرمحا  نآرقلا و  ّروزا  ءاحلـصلا و  رّخأـت  ءاهفّـسلا و  تمّدـقت 
نوـصملا و نورهظی  نوـصحلا و  نومدـهیف  ناـسارخ  نوـبرخی  ناـسیک و  نوـئیجی  رئارحلا و  نوـکتهی  رئارـسلا و  نوـکلمی  سبـالملا 

...هافشلا لوبذ  هاوفالا و  ضیرعل  هآ  مث  هآ  هآف  قاری  مدب  قارعلا  نوحتفی 

، كالمالا دئاق  انأ  لیئاکیم ، یفص  انأ  لیئاربج ، لیلخ  انأ  تاّحبسملا  سینأ  انأ  تاوامّسلا  لیلد  انأ  راونالا ، هرجش  انأ  رارسالا ، ّرـس  انأ 
انأ بهایغلا  رون  انأ  بئاحّسلا  نزم  انأ  رومعملا ، تیب  انأ  روجیدلا ، بطق  انأ  حاولالا  ظیفح  انأ  حارّصلا  ریرس  انأ  كالفالا ، لدنمـس  انا 

نایبت انأ  ءاسکلا ، سماخ  انأ  لیجنالا  رّـسفم  انأ  لیوأتلا  لّوؤم  انأ  قئاقحلا  ققحم  انأ  قئالخلا  دّدسم  انأ  ججحلا  هّجح  انأ  جـجللا  کلف 
انأ روبزلا  ایروأ  انأ  ءایبنالا ، ثراو  انأ  ءایلوالا  یلو  انأ  میلکلا ، نابعث  انأ  میهاربا  ّرـس  انأ  فارعالا ، لاجر  انأ  فـالیالا  هفلأ  اـنأ  ءاـسّنلا 

میـسق انأ  رثوکلا ، یقاس  انأ  رـشحملا  ماما  انأ  ءاوللا ، لماح  انأ  يوقلا  دـیدش  انأ  لیجنالا ، ءایلیا  انأ  لیلجلا  هوفـص  انأ  روفغلا ، باـجح 
همئالاوبا انأ  هرفکلا  دـیبم  انأ  راهطالا ، رهط  انأ  راتخملا  ثراو  اـنأ  نیقتملا ، ماـما  اـنأ  نیدـلا  بوسعی  اـنأ  نارینلا ، ریطاـشم  اـنأ  ناـنجلا 

ياه مان  ندرکرکذ  رد  دمحا  نیّدلا  باهـش  (1)و  ...هنیدـملا » باب  انأ  هنیمثلا  هرهوجلا  انأ  بازحالا ، قّرفم  انأ  بابلا  علاق  اـنأ  هرربلا ،
: دیوگ مالسلا  هیلع  ماما 

هتشون هک  مدید  گرزب  دنمـشناد و  نارورـس  زا  یکی  طختـسد  اب  نم  و  دمآ ، نآ  زا  شیپ  شثیدح  هک  تسا  قوراف  هلمج ، نآ  زا  «و 
: دومرف ربنم  يور  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  نینمؤملاریما و  هچ  نآ  زا  تسا : هنوگ  نیدب  شا 

ص:769

.486-488 هّدوملا /  عیبانی  ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 869 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_769_1
http://www.ghaemiyeh.com


انأ میظعلا  أبنلا  انأ  مکحلا ، هبوأ  انأ  ملعلا  هبیع  انأ  مظعالا ، قورافلا  انأ  موقالا  قیرطلا  انأ  ملظلا ، حابـصم  رونلا و  انأ  ملقلا و  نونلا و  انأ 
انأ ماوهلا ، سینأ  انأ  ماحّزلا ، ثیل  انأ  مانصالا ، رـسکم  انأ  مالـسالا ، دومع  انأ  موجنلا ، یلویه  انأ  مولعلا  ثراو  انأ  میقتـسملا ، طارـصلا 
انأ تایالا  عماج  انأ  تایفخلا ، هریرـس  انأ  تایارلا  بحاص  انأ  رثوکلا ، یقاس  انأ  رـشحملا  ماما  انأ  ربکالا ، قیّدـصلا  انأ  رخفـالا  راّـخفلا 

، تاوزغلا هعینص  انأ  تاهبشلا  لیزم  انأ  تاومالا  بطاخم  انأ  تاملکلا ، ظفاح  انأ  هاقشلا  عفاد  انأ  تابرکلا ، جّرفم  انأ  تاتـشلا ، فلؤم 
ریطاشم انأ  نانجلا  میـسق  انأ  نامیالا ، نایبت  انأ  نآرقلا ، ظفاح  اـنأ  لـصفملا ، مکحم  اـنأ  لوطـالا  ماـمزلا  اـنأ  تازجعملا ، بحاـص  اـنأ 

سراف انأ  ناعجـشلا  ّلذـم  انأ  نارقالا ، نرق  اـنأ  ناـیعالا ، نیع  اـنأ  ناـیدالا  هقیقح  اـنأ  ناـثوالا ، مطاـح  اـنأ  ناـبعثلا  ملکم  اـنأ  نارینلا ،
يرولا همصع  انأ  يدملا  دیعب  انأ  يدرلا ، فشاک  انأ  ءاوللا  لماح  انأ  يوقلا ، دیدش  انأ  یتأ  لهب  حودمملا  انأ  یتم  لاؤس  انأ  ناسرفلا ،
عدوتسم انأ  ایاضقلا  حّضوم  انأ  افولا ، وفک  انأ  افصلا  هوفـص  انأ  يذقلا  دمثإ  انأ  يذشلا  بوهوم  انأ  یغب ، نم  لتاق  انأ  یغولا  یکذ  انأ 

انأ فراوعلا ، فراعم  انأ  فراعملا ، روس  انأ  فارعالا ، لاجر  انأ  فالخلا  باوص  انأ  فافعلا  ضحم  انأ  فاصنالا  ندعم  انأ  ایاصولا ،
هماعد انأ  نیتملا  لبحلا  انأ  نیقیّدـصلا  لوأ  انأ  نیقتملا ، مامإ  نینمؤملا و  حـلاص  نیدـلا و  بوسعی  انأ  نجلا ، لتاق  انأ  نذـالا  بحاـص 

انأ نیحمرلاب  نعاطلا  انأ  نیفیـسلاب  براّضلا  انأ  نیـصحلا ، عردلا  انأ  نیمألا  مامإلا  انأ  نمیهملا  هریخذ  انأ  نمؤملا  هفیحـص  انأ  نیدـلا ،
انأ لئاسملا  لاؤس  انأ  لیلعلا ، ءافش  انأ  لیلغلا  ماوُأ  انأ  لولسملا ، هّللا  فیـس  انأ  لوتبلا  لعب  انأ  لوسرلا  قیقـش  انأ  نینح ، ردب و  بحاص 
انأ شارفلا ، یلع  مئانلا  انأ  شاطعلا  یقاس  انأ  برکلا ، فشاک  انأ  برعلا  دّیـس  انأ  بازحالا ، قّرفم  انأ  بابلا  علاـق  اـنأ  لـئاسولا ، هعجن 
رد افرع  ناهرب  و  شیوخ ، نارود  رد  نادنمـشناد  هشداپ  : » تسا لئالدـلا » حیـضوت   » رد زین  (1)و  ...هنیدـملا » باب  انأ  هنیمثلا  هرهوجلا 

باحـصا نیتسخن  لاح  نابز  زا  مالّـسلادبع  نبزیزعلادـبع  نیدـلاّزع  نامدرم ، یتفم  راوگرزب ، ناگرزب  ماما  اوشیپ ، داتـسا  دوخ : نامز 
نیرترب و  ینخس ، ره  نودب 
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: دومرف میوش ، دنم  هرهب  وا  زا  لاح  رد  هک  نامسآ  نیمز و  رد  هّللا  ّیلو  یلع  اه  یکین  شرامش  ماگنه  ناتسود 

هّوبنلا و هریمخب  ترمخ  ّمث  هیادـهلا ، ضیف  اهیلع  ّشر  نأ  دـعب  هیامحلا  نجعم  یف  هیانعلا  دـیب  اـنتنیط  تنجع  تیبلا  لـها  نحن  موق  اـی 
ّلدـی موقلاب  نمف  انللـض  نحن  اذإ  .ّلقت و  انراونأ  ّلضت و ال  انراصبا  ـال  ّلزت و  انمادـقأ  ـالف  رمـألا ، حور  اـهیف  خـفن  یحولاـب و  تیقس 
همطاف اهعرف و  انأ  اهلصأ و  مّلس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دمحم  هدحاو ، هّوبنلا  هرجـش  یّتش و  راجـشأ  نم  سانلا ؟
هسسمت مل  ولو  ءیضی  اهتیز  داکی  رون ، اهنصغ  رون و  اهرمث  رون و  اهعرف  رون و  اهلـصأ  اهناصغأ ، نیـسحلا  نسحلا و  اهرمث و  ءارهزلا 

یّمع و نبا  نع  یملع  تثروف  یلـصا ، بیطا  یلع  یلـضف  لصف  تینب  لوصألا  یلع  ینبت  عورفلا  تناک  اّمل  موق ، ای  رون ، یلع  رون  ران 
تنک نم  جاتب : ینجّوت  دقل  انیقی و  تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ولف  ًانید ، مالسالا  ریغ  تیضر  ام  انیمأ و  ًالوسر  تعبات  یّمغ ، هب  تفـشک 

: هّلح یناسک  .یلع و  مکاضقأ  دیلقتب : یندّلق  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  هقطنمب : ینقطنم  و  هالوم ، ّیلعف  هالوم 

ّینأ ّکنأ  تننظ  یّتح  کنم  ینتیندأ  یّنع  کب  ینتلغشأ  کنم  تبجع  .یّنم  ّیلع  یلع و  نم  انأ 

(1) ...ءافلخلا » متاخ  انأ  ءایبنألا و  متاخ  وهف  يدعب ، ّیصو  کلذک ال  هدعب  ّیبن  هنأ ال  امک  و 

يروش زور  رد  ثیدح  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  جاجتحا 

زور رد  اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  ثیدـح «  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  جاـجتحا  لـیوأت ، نیا  ندوب  لـطاب  ياـه  هجو  زا  هجو  نیمتفه  و 
جاجتحا هچ  نآ  مامت  هب  مدرم  .دومرف و  جاجتحا  يروش  باحصا  رب  اه  نآ  اب  زور  نآ  رد  اه  تلیضف  رگید  نمـض  هک  تسا ، يروش 

هن و  عفترم »  » ثیدح نیا  رد  یلع »  » زا دارم  رگا  دنا و  هدرک  ناعذا  داد ، دنگوس  ار  نانآ  دومرف و 
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مدرم دومرف ، یم  جاـجتحا  مه  رگا  .تسا و  نشور  هک  هنوـگ  ناـمه  دوـمرف  یمن  جاـجتحا  نآ  هب  زگره  دوـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ماـن 
رد يزاریـش ، ثّدـحم  هّللاءاطع  نیّدـلا  لاـمج  ار  هدـشانم  نآ  .تسا و  عفترم » «، » ّیلع  » زا دارم  هک  دـنتفگ  یم  هدرک ، در  ار  شنخس 

.تسا هدرک  تیاور  خیرات  ياه  باتک  یضعب  زا  بابحألاهضور » ، » شباتک

ثیدح نیا  هب  ساّبع  نبا  لالدتسا 

رد یلع  مشناد و  رهش  نم   » ثیدح هب  ساّبع  نبا  هک  تسا  هدروآ  ار  نآ  زین  يزاریش  ثّدحم  نیّدلا  لامج  هک  تسا  یتیاور  متشه : و 
.درک توکس  وا  لالدتسا  ربارب  رد  هشیاع  دومن و  جاجتحا  دراد ، هشیاع  اب  هک  ییوگو  تفگ  رد  تسا » نآ 

ثیدح نیا  هب  هیواعم  اب  صاع  نبورمع  جاجتحا 

هب يا  همان  رد  صاع  نبورمع  هک  تسا  هدش  هدروآ  ماما  ياه  تبقنم  هلمج  زا  تسا » نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم   » ثیدح مهن : و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیـشناج  ردارب و  نسحلاوبا  هب  هک  نیا  اّما  : » هتفگ هک  اج  نآ  هدرک ؛ جاجتحا  نآ  هب  هیواعم 
نیا سپ  تخیگنارب ، شلتق  رب  ار  نانآ  وا  يدرک  نامگ  و  يدـیمان ، قساف  ار  باحـصا  و  يا ، هداد  نامثع  اب  ینمـشد  دـسح و  تبـسن 

.تسا یهارمگ 

رد تقبـس  وا  و  دیباوخ ، شرتسب  رب  داد و  رارق  ادـخ  لوسر  ربارب  رد  ار  دوخ  ناج  نسحلاوبا  هک  يا  هتـسنادن  رگم  هیواعم ! وت  رب  ياو 
هب نم  دزن  وا  و  وا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  شا  هراـب  رد  و  دراد ، ترجه  مالـسا و 

.تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نیا  زج  تسا  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم ي 

یلع سپ  مدوب  شیالوم  نم  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دومرف : شا  هرابرد  مخ  ریدغ  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و 
شخب يزوریپ  و  درک ، ینمـشد  وا  اب  سک  ره  راد  نمـشد  و  درک ، يرای  ار  وا  هک  سک  ره  نک  يرای  اراـگدرورپ  و  تسوا ، يـالوم 

.درکن يرای  ار  وا  سک  ره  نک  هدنکفارس  درک و  يرای  ار  وا  سک  ره 

هک دنگوس  دومرف : ربیخ  زور  رد  شا  هراب  رد  مالسلا  هیلع  ربمایپ  هک  تسا  یسک  نامه  وا  و 
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.دنراد یم  تسود  ار  وا  شلوسر  دنوادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  دنوادخ و  هک  مهد  یم  يدرم  هب  ار  مچرپ  ادرف 

: دومرف شا  هرابرد  ریطلا » موی   » رد مالسلا  هیلع  ربمایپ  هک  تسا  یسک  نامه  وا  و 

« .ایب نم  شیپ  : » دومرف دش  دراو  وا  رب  یتقو  سپ  ناسرب ،» نم  هب  ار  تدوخ  دزن  هدیرفآ ي  نیرت  ینتشاد  تسود  اراگدرورپ  »

و دـنک ، يرای  ار  وا  سک  ره  تسا  زوریپ  تسا ، ناراـک  هنگ  لـتاق  ناراـکوکین و  ماـما  یلع  : » دومرف شا  هراـبرد  ریـضنلا »  » موی رد  و 
« .دنکن يرای  ار  وا  سک  ره  تسا  هتسکشرس 

« .تسا نم  زا  دعب  امش  ّیلو  یلع  : » دومرف شا  هراب  رد 

دنوادـخ باتک  گنـس ، نارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  : » دومرف هدرک ، دـیکأت  ناناملـسم  ماـمت  رب  نم و  امـش و  رب  ار  نخـس  نیا  و 
« .مراذگ یم  اج  هب  ار  مترتع ، ّلجوّزع و 

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف و 

یمن کیرـش  وا  اب  اه  نآ  رد  يدحا  هک  هداتـسرف  ورف  وا  ياه  تلیـضف  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ار  یتایآ  هیواعم -  يا  يا -  هتـسناد  و 
: شلاعتم دنوادخ  شیامرف  دننام  .دوش 

ْنَمَف َأ   » (2) و َنوُعِکار »  ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » (1) و ِرْذَّنلِاب » َنُوفُوی  »
ُْلق : » دومرف شربمایپ  هب  لاعاتم  دنوادخ  (4) و  ِْهیَلَع »  َهّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر   » (3) و ُْهنِم »  ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  ِهِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک 

(5) یبْرُْقلا »  ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ال 

اب گنج  وت  اب  گنج  نم 2و  اب  حلص  وت  اب  حلص  هک  يوش  یمن  یـضار  ایآ  : » دومرف وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و 
سک ره  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد ، تسود  يار  وت  سک  ره  نسحلاوبا  يا  یـشاب ؟  ترخآ  ایند و  رد  نم  یل  ردارب و و  دشاب و  نم 

نیگمشخ وت  زا 
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دنک ینمـشد  وت  اـب  سک  ره  دـنک و  دراو  تشهب  هب  يار  وا  دـنوادخ  دراد  تسود  يار  وت  سک  ره  تسا ،  نیگمـشخ  نم  زا  دـشاب 
.دنک شتآ  دراو  يار  وا  دنوادخ 

و دروخ ، بیرف  نآ  هب  دشاب  هتشاد  ینید  ای  درخ  هک  یسک  هک  تسین  يزیچ  و  تسا ،  شخـساپ  نیا  یتشون ،  هک  يا  همان  هیواعم  يا 
.(1) مالّسلا » 

« دیایب یلع  دزن  دیاب  سپ  : » ثیدح نایاپ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  هدومرف 

ًاّیلع تأیلف  )

دزن دیاب  دهاوخ ، يار  شرد  سک  ره  تسا ،  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم   : » تسا هدمآ  نینچ  ثیدح  ياهظفل  یـضعب  رد  مهد : 
: دنا هدومیپ  هدیزگرب و  يار  قفاوت  هار  و  دندرک ، ینامداش  فارتعا و  نآ  هب  باحصا  هک  يرگید  تلیضف  : » دیوگ يدنرز  دیآ » یلع 

شرد سک  ره  تسا  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا 
لقن نینچ  رکاـسع  نبا  (3)و  تسا .  هدروآ  يدـنرز  زا  لقن  هب  يار  نآ  دـمحا  نیّدـلا  باهش  (2) .دیآ » یلع  دزن  دیاب  دـهاوخ ، يار 
یلع رتخد  همطاف  اهیبا   ّ ما و  باّهولادبع ،  نبدّمحم  نب  نیـسح  هّللادـبعوبا  رّفظم و  نب  نسح  یلعوبا  دـنداد ، ربخ  ام  هب   : » تسا هدرک 

زا یبرح ،  دّمحم  نبرمع  نب   ّ یلع نسحلاوبا  زا  یجاجدـلا ،  یلع  نب   ّ یلع نبدّـمحم  مئانغلاوبا  داد  ربخ  يار  ام  دـنتفگ : نیـسحلا  نب  ّ
ادخ لوسر  تفگ :  هک  ساّبع  نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعا ،  زا  هیواعموبا ،  زا  دـلاجم ، نب  لیعامـسا  نبرمع  زا  يرود ،  فلخ  نب  مثیه 

(4)و .دـیآ » یلع  دزن  دـیاب  دـهاوخ ، يار  رد  سک  ره  تسا ،  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دوـمرف ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
يدنرز ترابع  (5)و  تسا .  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  دهاجم ، زا  شمعا ،  زا  شدانسا  اب  يار  نآ  هنوگ  نیمه  ییومح  نیّدلاردص 

يارب تلیضف  نیا  هب  ناشفارتعا  باحصا و  ندوب  قفّتم  رد 
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لها دزن  و  تسا .  ینعم  نیا  رب  ناشعامجا  باحصا و  مهف  فلاخم  هدش ،  رکذ  لیوأت  سپ  .دراد  تحارص  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ام دـعب  نم  لوسّرلا  ققاشی  نم  و   : » تسا لاعاتم  يادـخ  هدومرف  نیا  قادـصم  باحـصا  عاـمجا  فلاـخم  هک  تسا  ررقم  نینچ  ّتنس 

(1) ًاریصم » تَءاس  مّنهج و  هلصن  ّیلوت و  ام  ّهلون  نینمؤملا  لیبس  ریغ  عبّتی  يدهلا و  هل  نّیبت 

ثیدح ظافلا  یضعب  رد  اه  هنیرق 

هّللادبع نبرباج  زا  .دنک  یم  لطاب  اراکشآ  يار  لیوأت  نیا  هک  دراد  دوجو  ییاه  هنیرق  هنیدم  ثیدح  ياهظفل  یـضعب  رد  مهدزای :  و 
هتفرگ يار  یلع  تسد  هک  یلاح  رد  هیبیدح  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش   : » هک تسا  هدش  لقن  يراصنا 

سپ دنکن ، يرای  ار  وا  سک  ره  تسا  هتـسکشرس  دـنک ، يرای  يار  وا  سک  ره  تسا  زوریپ  تسا ،  ناراکوکین  ریما  نیا  دومرف : دوب ،
« .دیآ رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، يار  شناد  سک  ره  تسا ،  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف درک و  دنلب  يار  شیادص 

.دراد تلالد  هجو  دنچ  زا  مالسلا ،  هیلع  ناشیا  تفالخ  ماما و  تماما  رب  نیا  هک  دنا ، هدرک  تیاور  يار  نآ  وا  ریغ  بیطخ (2) و 

 « تسا نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم   : » شا هدومرف  اب  مالسلا  هیلع  یلع  صیصخت  رد  متشه ،  هاجنپ و  باب  : » دیوگ یعفاش  یجنگ  و 
یلع نبدّـمحم  یلاعملاوبا  اه  بهذـم  داتـسا  هاضقلا ،  یـضاق  نبدّـمحم  لـضفملاوبا  ماـش ،  گرزب  هاـضقلا  یـضاق  يار  اـم  داد  ربخ 

نب یلع  نبدمحا  ثیدـح  لها  قلطم  داتـسا  ظافحلا و  نیز  زا  زاّزق ، روصنموبا  زا  يدـنک ،  نسح  نبدـیز  برع  تّجح  زا  یـشرقلا ، 
زا بوقعی ،  نبداّبع  زا  یمعثخ ،  صفح  نب  نیـسح  رفعجوبا  زا  رّفظم ، نبدمحم  زا  هّللادبع ،  نبدّمحم  نب  هّللادبع  زا  يدادغب ،  تباث 
هک یلع  زا  هرمـض ،  نب  مصاع  زا  و  یلع ،  زا  ثراح ، زا  قاحـساوبا ،  زا  ینادمه ،  میهاربا  نب  لیعامـسا  زا  يدـنک ،  ریـشب  نب  ییحی 

 : تفگ

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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 ، شگرب هعیـش  و  شا ،  هویم  نیـسح  نسح و  شا و  هخاش  یلع  متـسه و  شا  هشیر  نم  دیرفآ ، یتخرد  زا  يار  یلع  نم و  دـنوادخ  »
رَد نآ  دزن  هب  دـیاب  دـهاوخ ، يار  رهـش  سک  ره  تسا ،  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دـیآ ؟ نوریب  هزیکاپ  زج  هزیکاـپ  زا  اـیآ  سپ 

« .دیآ

باـتک رد  یبرح ،  يراکـس  رمع  نب   ّ یلع نسحلاوبا  (1)و  تسا ».  هدرک  لـقن  تیاور و  شخیراـت  رد  يار  نآ  بیطخ  هنوـگ  نیمه 
زا فیرط ، نبدعـس  زا  دلاخوبا ، زا  جاّرـس ، ریثک  نبرماع  زا  شردـپ ،  زا  ناورم ،  نب  قاحـسا  درک  ثیدـح  يار  ام  دـیوگ : یلامألا »  »
 ، یتسه شرد  وت  مشناد و  رهش  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :  هک  بلاطیبا  نب   ّ یلع زا  هتابن ،  نب  غبـصا 

« .دوش یم  نآ  دراو  شرد  ریغ  زا  هک  درب  نامگ  سک  ره  هتفگ  غورد  یلع !  يا 

هزاجا هچ  نآ  رد  يوحن  لهـس  نبدـمحا  نبدّـمحم  بلاغوبا  داد  ربخ  يار  ام  : » دـیوگ یلزاغم »  نبا   » هب فورعم  یبالج  نسحلاوبا  و 
نب هّللادیبع  نبدّمحم  نب  هّللادـیبع  نبدّـمحم  زا  درک  ثیدـح  ناشیارب  ییحی  نبرمع  نب  میهاربا  رهاطوبا  هک  داد  نم  هب  يار  شتیاور 

زا لاس 244 ، هرـصب  رد  راّفـص  یقح  ملـسم ال  نبرمع  نب  هّللادبع  نبدّـمحم  زا  یـسیع ،  نبدّـمحم  نبدـمحا  زا  لاـس 310  هب  بلطم 
نب  ّ یلع شّدـج  زا  شردـپ  زا  دّـمحم  نبرفعج  زا  شردـپ  زا  مردـپ  درک  ثیدـح  ارم  دوـمرف : هک  اـضّرلا  یـسوم  نب   ّ یلع نسحلاوـبا 
نم یلع  يا  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :  هک  بلاط  یبا  نب   ّ یلع شردپ  زا  نیسح ،  شردپ  زا  نیـسحلا ، 

(2) .دسر » یم  رهش  هب  رَد  يوس  زا  زج  هک  درب  نامگ  سک  ره  دیوگ  غورد  یتسه ،  رَد  وت  مشناد و  رهش 

دنک یم  بیذکت  يار  لیوأت  نآ  ثیدح ، دهاوش 

لـطاب و يار  لـیوأت  نیا  زین  اـه  نآ  هک  تسا ،  رگید  ياـه  ثیدـح  زا  ییاهدـّیؤم  دـهاوش و  يار  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  مهدزاودو : 
هچ نآ  تسا :  هلمج  نآ  زا  دننک  یم  بیذکت 
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: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  شدانسا  اب  یلزاغملا  نبا 

اوجن تفگ و  نخـس  نم  اب  متفرگ  رارق  مراگدرورپ  يور  هب  ور  هک  یماگنه  متـسشن ، نآ  رب  دروآ ، یـشرف  تشهب  زا  میارب  لـیئربج  »
« .تسا نم  ملعلا  هنیدم  باب  وا  سپ  تسناد ، ار  نآ  یلع  هکنآ  زج  متسنادن  يزیچ  دومن ،

: دومرف وا  هب  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس 

هچ نآ  (1)و  .یشاب » یم  متّما  نم و  نایم  شناد  نم  زا  دعب  وت  و  تسا ، نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  نم و  اب  حلص  وت  اب  حلـص  یلع  يا  »
: تفگ هک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  تسا : هدرک  تیاور  شدانسا  اب  یمصاع 

: دومرف یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

و : » دش لزان  نم  رب  هیآ  نیا  يوش و  رایـشوه  ات  مزومایب  وت  هب  و  منکن ، ترود  منک و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وت  هک  داد  منامرف  دنوادخ  »
زا زج  دنوش  یمن  رهش  دراو  و  رد ، نآ  ییوت  رهش و  نآ  منم  و  یلع ! يا  نم  شناد  يارب  اونش  شوگ  نآ  ییوت  سپ  هیعاو » نذأ  اهیعت 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :  هک  رذوبا  زا  تسا : هدرک  تیاور  شدانسا  اب  میعنوبا  زا  ینادمه  یلع  دّیـس  هچ  نآ  (2)و  .شرد »
: دومرف ملس  هلآ و 

، تسا نم  تّما  يارب  ما  هدـش  هداتـسرف  نآ  يارب  هک  تـسا  يزیچ  هدـننک  ناـیب  مـتّما  يارب  نـم  زا  دـعب  تـسا و  نـم  شناد  ِرد  یلع  »
هچ نآ  (3)و  .تسا » تداـبع  یتـسود ، تـفأر و  يور  زا  وا  هـب  ندرک  هاـگن  و  قاـفن ، شنتـشاد  نمـشد  ناـمیا و  شنتـشاد  تـسود 

رادرهـش نب  هیوریـش  نبرادرهـش  روصنموبا  ناظفاح  ِگرزب  درک  ثیدـح  ار  اـم  : » تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  شدانـسا  اـب  یمزراوخ 
زا ینادمه ، سودبع  نب  هّللادبع  نب  سودـبع  حـتفلاوبا  نتـشون  اب  درک  ثیدـح  ار  ام  تشون -  نادـمه  زا  میارب  هچ  نآ  رد  یملید - 

هّللادبع نبدّمحم  زا  لهس ، نبدّمحم  هّللادبعوبا  زا  ساّبع ، نب  لضف  زا  یلع -  نبدیز  دنسم  زا  هملسم -  یلع  نب  نیسح  رهاطوبا  خیش 
زا يدلب ،
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هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هک  بلاطیبا  نب  ّیلع  زا  شّدج ، زا  شردپ ، زا  یلع ، نبدیز  زا  شردپ ، زا  ءالع ، نب  هّللادـیبع  نب  میهاربا 
: دومرف درک ، حتف  ار  ربیخ  هک  يزور  ملس  هلآ و  و 

زا یهورگ  نایم  رد  زورما  دـنتفگ ، میرم  نب  یـسیع  هراـبرد ي  يراـصن  هک  دـنیوگ  نآ  وت  هراـبرد ي  متّما  زا  یهورگ  هک  دوبن  رگا  »
دنتـسج یم  افـش  نآ  هب  دـنتفرگ و  یمرب  تیوضو  بآ  هفاضا ي  تیاهاپ و  كاـخ  زا  هک  متفگ  یم  ینخـس  وت  هراـبرد ي  ناناملـسم 

.مرب ثرا  وت  زا  نم  يرب و  ثرا  نم  زا  وت ، زا  نم  یشاب و  نم  زا  هک  تسا  هدنسب  ار  وت  نکیلو 

يزادرپ و یم  ارم  یهدب  وت  و  تسین ، يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نیا  زج  یتسه  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم ي  هب  نم  هب  تبـسن  وت  و 
ار ناقفانم  یشاب و  یم  ضوح  رب  نم  نیـشناج  ادرف  وت  و  یتسه ، نم  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  ترخآ  رد  وت  یگنج و  یم  متّنـس  قباطم 

دراو هک  یتـسه  متّما  درف  نیتـسخن  وت  يوش و  یم  دراو  ضوح  راـنک  نم  رب  هک  یتـسه  یـسک  نیتـسخن  وت  ییاـمن و  یم  رود  نآ  زا 
.دنـشاب یم  دیفـس  ناـشیاه  تروـص  هدـش و  باریـس  باریـس  روـن ، زا  ییاـهربنم  هـب  نـم  درگادرگ  تنایعیـش  و  يوـش ، یم  تـشهب 

زا هدش ، هایـس  ناشیاه  هرهچ  هدـش ، هنـشت  هنـشت ي  وت  نمـشد  .دوب و  دـنهاوخ  نم  ناگیاسمه  تشهب  رد  ادرف  منک و  یم  ناشتعافش 
ناهن و  نم ، راکشآ  وت  راکشآ  نم و  زار  وت  زار  و  نم ، اب  حلـص  وت  اب  حلـص  و  نم ، اب  گنج  وت  اب  گنج  دنا ، هدش  عنم  ندش  باریس 

ِنوخ وت  نوخ  و  نم ، تشوگ  وت  تشوگ  و  نم ، ِرسپ  وت  رـسپ  و  یتسه ، نم  ِشناد  ِرد  وت  و  تسا ، نم  هنیـس ي  ناهن  دننامه  تا  هنیس 
هنوگ نامه  تسا  وت  نوخ  تشوگ و  اب  هتخیمآ  نامیا  و  تسا ، وت  نامـشچ  نایم  بلق و  رد  نابز و  رب  تسا و  وت  اـب  قح  و  تسا ، نم 

تـشهب رد  تا  هداوناخ  وت و  هک  مهد  تراشب  ار  وت  داد  نامرف  ارم  لجوّزع  دنوادخ  .تسا و  هدش  هتخیمآ  نم  نوخ  تشوگ و  اب  هک 
« .دوش یمن  بیاغ  نآ  زا  وت  رادتسود  و  دوش ، یمن  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  وت  نمشد  تسا ، خزود  رد  تنمشد  و  دیتسه ،

ینازرا نم  رب  نآرق  مالـسا و  زا  هچ  نآ  رب  متفگ  ساپـس  ار  وا  و  مداـتفا ، هدجـس  هب  یلاـعت  هناحبـس و  يادـخ  يارب  سپ  دومرف : یلع 
(1) .داد » رارق  بوبحم  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملادّیس  نّیبّنلا و  متاخ  دزن  و  تشاد ،

ص:778

.75 یمزراوخ / بقانم  ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 878 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_778_1
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدرک  تیاور  شدانسا  اب  یمزراوخ  هچ  نآ  زین  و 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  » 

هب تبـسن  نوراه  هلزنم ي  هب  نم  هب  تبـسن  وا  تسا و  نم  ِنوخ  زا  شنوخ  نم و  تشوگ  زا  شتـشوگ  تسا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نیا  »
« .تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زا  ریغ  تسا  یسوم 

: دومرف و 

دراو نآ  زا  تّما  هک  تسا  نم  باب  نم و  ملع  نادزار  ناناملسم و  ياقآ  نینمؤملاریما و  یلع  نیا  ونـشب ، شاب و  دهاش  هملـس ، ّما  يا  »
تیاور شدانـسا  اب  یجنگ  هچ  نآ  (1)و  .تسا » نم  اب  هاگیاج  نیرتالاب  رد  تسا و  ترخآ  رد  متـسود  اـیند و  رد  مردارب  .دـنوش  یم 

هب ندز  گنچ  تسامش  رب  درک ، كرد  ار  نآ  هک  امش  زا  کی  ره  دیآ ، شیپ  يا  هنتف  يدوز  هب  تفگ : هک  ساّبع  نبا  زا  تسا : هدرک 
هتفرگ ار  یلع  تسد  هک  یلاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  دـنوادخ و  باتک  هتـشر : ود 

: دومرف یم  دوب ،

، تسا تّما  نیا  قوراف  وا  دـنک و  یم  هحفاصم  نم  اـب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  دروآ و  ناـمیا  نم  هب  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  نیا  »
تسا نم  باب  وا  تسا و  ربکا  قیّدص  وا  .تسا و  ناراکمتس  سییر  تورث  و  نینمؤم ، سییر  وا  و  دنک ، یم  ادج  ار  لطاب  قح و  نایم 
لوسر : » تفگ درک و  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  ینادـمه  هچ  نآ  (2)و  .تسا » نم  نیـشناج  نم  زا  دـعب  وا  و  دـنوش ، یم  دراو  نآ  زا  هک 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

« .تسا رفاک  دور  نوریب  نآ  زا  سک  ره  تسا و  نمؤم  دوش ، شدراو  سک  ره  تسا ، نید  ِرَد  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

زا شردـپ ، زا  اـضّرلا ، ّیلع  زا  مداـخ  ِرـسای  زا  : » درک تیاور  يزودـنق  هـچ  نآ  (3)و  .درک » تـیاور  ار  نآ  سودرفلا »  » هدنــسیون ي
: دومرف هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ ،

ص:779

.86 یمزراوخ / بقانم  ( . 1 - 1
.182 بلاّطلاهیافک / ( . 2 - 2

.281 هّدوملا / عیبانی  نینمؤملاریمأ ، بقانم  یف  نیعبسلا  ( . 3 - 3

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 879 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_779_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_779_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_779_3
http://www.ghaemiyeh.com


ماما و  یلعأ ، لثم  میقتـسم و  طارـص  میظع و  ربخ  نآ  وت  و  دـنوادخ ، يوس  هب  هار  وت  و  یتسه ، دـنوادخ  ِباب  تّجح و  وت  یلع ، يا  »
و یتسه ، ربکا  قیدص  مظعا و  قوراف  وت  یلع ، يا  .یشاب  یم  نایوگتسار  رایسب  رورس  نانیشناج و  نیرتهب  نینمؤملاریما و  نیملسم و 

هدرک تیاور  یطویس  هچ  نآ  (1)و  .تسا » ناطیـش  بزح  تنانمـشد  بزح  تسا و  دنوادخ  بزح  نم  بزح  نم و  بزح  وت  بزح 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  تسا « :

« .تسا رفاک  دوش ، جراخ  نآ  زا  سک  ره  تسا و  نمؤم  دوش ، دراو  نآ  زا  سک  ره  تسا  هّطح  ِرد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  »

ياهدـّیؤم زا  هّطِح » باب   » ثیدـح هک  يواخـس -  ظفاح  نخـس  زا  دـیتسناد -  رتشیپ  (2)و  .درک » لـقن  ار  نآ  دارفــإلا »  » رد ینطقراد 
.دشاب یم  اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح

وا زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » شا هدومرف  زا  تسا  هدـش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ناوارف  ياـه  لـقن  اـب  هچ  نآ  و 
.درک لقن  ار  نآ  شریغ  دمحا (3)و  یلع » ای  نم  زج  یسک  دنک  یمن  ادا  نم  يوس  زا  و  متسه ،

دندرک در  ار  هدشرکذ  لیوأت  موق  ناگرزب 

رد هک  تشاد -  نآ  رب  ار  موـق  ناـگرزب  زا  یهورگ  هک  تسا  هدیـسر  یتسـس  یلقع و  کبـس  زا  يا  هبترم  هب  لـیوأت  نیا  مهدزیـس : و 
: تسا نانآ  ياه  ترابع  نتم  و  دنروایب ، صن  نآ  یتسس  ندوب و  لطاب  رب  دننک و  در  ار  نآ  هک  دنتسه  نیبّصعتم  زا  یضعب  ناشنایم 

تاهیه و  دنروآ ، نییاپ  ار  شا  هبترم  دننک و  ییوگازسان  ییوگدب و  یضترم  زا  دنا  هتساوخ  راک  نیا  اب  هک  تسین  نیا  زج  : » یمصاع
هدیشوپ زور  انیب ، صخش  رب  هک 
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، تسا ّولع  زا  لعاف  مسا  یلع »  » هک دنا  هدرک  جاجتحا  دنرادن ، یشهوژپ  هعیش  هب  تبـسن  هک  یـضعب  : » یّکم رجح  نبا  (1) .دنام » یمن 
هک یتیاور  رد  هژیو  هب  تسا  يا  هیاپ  یب  راک  هب  رت  هیبش  نآ  .تسین و  یـسرتسد  لباق  يدـحا  يارب  و  تسا ،» هبترم  دـنلب  شرد   » ینعی

شرد زا  دیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  تسا : هدرک  تیاور  شباعیتسا  رد  ربلادـبع  نبا 
« .ربـب هرهب  نآ  زا  بلطم  نیا  اـب  سپ  دـنام ، یمن  یقاـب  يار  نآ  ندوب  لـطاب  رد  يدـیدرت  تیاور  نیا  رد  رظن  ّتقد  اـب  نوچ  دـیآرد ،
هتـساوخ ي يارب  تسا ، ّوـلع  هشیر  زا  عـفترم و  اـهباب » ّیلع  و  : » تراـبع رد  ّیلع »  » هـملک زا  دارم  هـک  درب  ناـمگ  هـکنآ  : » يواـنم (2)
رد ریما  حالـص  نـب  لیعامـسا  نبدّـمحم  (3) .تـسا » هدرواــینرب  يزاــین  یهبرف و  هرهب و  شیارب  هـچ  نآ  هـب  هدز  گــنرین  شدــساف 

نیا رد  یلع »  » هک تسا  هدش  هتفگ  اُهباب » ٌیلع  و   » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شا  هدومرف  هرابرد ي  هچ  نآ  اّما  و  «: » هّیدنلاهـضورلا »
سپ تسا ، رتالاب  شناراتساوخ  ناتسد  زا  و  تسا ، دنلب  نآ  هب  یسرتسد  ناراتساوخ  يارب  شرد  ینعی  تسا ، لعف  هب  ههّبشم  تفص  اج 
همه هک  تسا  يزیچ  فالخ  رب  نیا  نوچ  هک : نیا  تسخن  .تسین  اریذپ  ار  نآ  اه  شوگ  هک  تسا  اه  ینطاب  نخس  فیدر  زا  ینخس 
نید اب  هارمه  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  شیامرف  اب  دراد  تافانم  نوچ  هک : نیا  مود  .دنا  هدـیمهف  ثیدـح  نآ  زا  مدرم  ي 

تلالد اب  حضاو و  یظافلا  اب  ياه  شناد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  ياه  شناد  .ما و  هدش  هدیزگرب  لهـس  ناسآ و  تیفینح 
هللا یلـص  شیاه  شناد  ِرد  هکنیا  هب  نداد  عالّطا  یپ  رد  نوچ  موس : اّما  .دـندیمهف و  ار  نآ  مه  نابایب  مدرم  هک  تسا  يراکـشآ  ياه 

هتـسناد .شرد و  نتـسب  شهار و  ندرکراومهان  شناد و  ندرکرود  زج  درادن ، دوجو  يدوس  تسا ، عفترم  دنلب و  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  شور  زا  .تسا و  هدومرفن  يریگتخس  بلطم  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  هک  تسا  هدش 

سپ .تسا  هدوبن  يوبن  ياه  شناد  هژیو  هب  شناد  ياهریسم  ندرکراومهان  ملس 

ص:781

.تسا سیون  تسد  یتفلا -  نیز  ( . 1 - 1
.هیزمهلا هدیصقلا  حرش  یف  هّیکملا  حنملا  ( . 2 - 2

.377 1  / ریسیتلا هب  دینک  هاگن  و  . 46 3  / ریدقلا ضیف  ( . 3 - 3

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 881 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_781_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_781_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_781_3
http://www.ghaemiyeh.com


لزان ناشیا  رب  هچ  نآ  هدـننک ي  نییبت  ناونع  هب  مدرم  يارب  هک  یلاـح  رد  دـیامرف ؟ یم  راومهاـن  ار  تعیرـش  ملع  ياهریـسم  هنوگچ 
: یّلک روط  هب  تسا و  هدش  هتخیگنارب  هدش ،

« .دوبن خساپ  دنمزاین  دش و  یمن  هتشون  نخس  نیا  دننام  دوبن ، اهریمض  رد  هنیداهن ي  ّتیبصع  ناگدید و  يروک  رگا 

ثیدح نیا  هرابرد ي  يواخس  نخس  اب  - 6

هراشا

: دیوگ نآ  نتسناد  قح  ملعلا و  هنیدم  ثیدح  لقن  زا  دعب  هک  تسا  نیا  يواخس  زا  روآ  تفگش 

ربمایپ زا  دـعب  هک  نیا  رد  دروآ ، یمن  دوجو  هب  نانآ  زا  دـعب  ناعبات  باحـصا و  زا  ّتنـس  لها  عامجا  رد  یبیع  هشدـخ و  همه  نیا  «و 
ادـخ لوسر  تاـیح  رد  تفگ : رمع  نبا  .دنـشاب  یم  رمع  سپـس  رکبوبا ، قلطم  روط  هب  باحـصا  نیرترب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: هک میتفگ  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

راکنا دینـش و  یم  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا و  نامثع  رمع و  رکبوبا و  شربمایپ  زا  دـعب  تّما  نیا  نیرترب 
رمع سپـس  رکبوبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  مدرم  نیرتهب  تفگ : دوخ  یلع  هک  هدـش  تباث  هکلب  درک ؛ یمن 

زا يدرم  زج  تردـپ  تفگ : یم  هراوـمه  وا  و  ردـپ ؟ يا  وـت  سپـس  تفگ : وا  هب  هیفنح  نبدّـمحم  شرـسپ  .تسا  رگید  يدرم  سپس 
هک دنام  یمن  هدیشوپ  هاگآ  رگوجتسج  رب  مییوگ : (1) .دشاب » یضار  باحصا  رگید  همه ي  زا  نانآ و  زا  دنوادخ  .تسین  ناناملـسم 

هتخانـشان ددعتم  ياه  هدوزفا  ياراد  ًاعطق  و  تسا ، هدروآ  يراخب  قایـس  فلاخم  یقایـس  اب  ار  رمع  نبا  ثیدح  ماقم  نیا  رد  يواخس 
نیا هک  .درک » یمن  شراکنا  دینش و  یم  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  : » شا هتفگ  هژیو  هب  دشاب ، یم  غورد  ي 

نآ لاثما  يراـخب و  عماـج  رد  درادـن و  دوجو  هدـش ، شهوکن  رایـسب  یلقن  رد  زج  هدوزفا  نیا  و  تسا ، ربخ  نیا  رد  زیچ  نیرت  تشز 
یم لقن  هدروآ ، يراخب  شیاوشیپ  هک  هنوگ  نامه  ار  غورد  نیا  يواخـس  شاـک  يا  یّلک  روط  هب  تسین و  نآ  يارب  يرثا  دـننامه و 
ظفل هک  دـنچره  .دنرامـش  یم  باـتک  نیرتحیحـص  دـنوادخ  باـتک  زا  دـعب  ار  نآ  هک  هدروآ  شحیحـص  رد  هـک  یلقن  ناـمه  .درک 

فیرحت زین  يراخب 
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.دید دیهاوخ  يدوز  هب  هّللاءاش  نا  هک  تسا  حیحصان  هدش ي 

یلو .تسا  غورد  شیاه  قایـس  ماـمت  رد  دـنچره  .تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ترـضح  هب  بوسنم  يواخـس  هچ  نآ  زین : و 
قایـس فلاـخم  زین  نآ  .تساـه و  نآ  یماـمت  زا  غورد  نیرتراکـشآ  نیرت و  ثیبـخ  نیرت و  تشز  تسا ، هدروآ  اـج  نآ  هک  یقاـیس 

هدیـشوپ يا  هدـننک  ّتقد  چـیه  رب  شندوب  لطاب  هک  تسا  یلطاب  ياه  هدوزفا  نآ  رد  .تسناد و  دـیهاوخ  زین  ار  نآ  هک  تسا  يراخب 
، نآ زا  فده  و  نامثع ، يرترب  ندرکرهاظ  يارب  تسا  يا  هدـش  هفاضا  هدوزفا  نیا  هک  رگید » يدرم  سپـس  تفگ : : » هلمج زا  .تسین 
اب زین  ار  نامثع  يرترب  نیخیـش  يرترب  هب  فارتعا  زا  سپ  هّللابذایعلا -  و  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  رظاـن  ره  ندرب  ناـمگ 

.تسا هدرک  راکشآ  رگید » يدرم  سپس  : » شا هتفگ 

يدوز هب  هک  ربخ -  لصا  عضاو  نوچ  تسا ؛ هتـشاد  ربخ  لصا  هدنزاس  زا  يرتشیب  تأرج  هدوزفا ، نیا  لعاج  مدوخ  ناج  هب  دـنگوس 
رب ناـمثع  يرترب  نداد  تبـسن  تأرج  تـسا و  هدرک  هدنـسب  نیخیــش  نتــشاد  رترب  هـب  تـسناد -  یهاوـخ  ار  نآ  يراـخب  قایــس  زا 

و تفگ : شردپ ، زا  نیخیش  يرترب  ندینش  زا  دعب  هک  هتسب ، غورد  هیفنح  نبدّمحم  رب  يرآ  .تسا  هدرکن  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما 
هیلع یلع  رب  زین  ار  نامثع  يرترب  هدرک ، هفاـضا  ار  هدوزفا  نیا  هک  خاتـسگ  نیا  و  امـش ؟ سپـس  متفگ : .ناـمثع  ییوگب : هک  يدیـسرت 

.دوش لماک  شیارب  رفن  هس  نآ  يرترب  ات  تسا ، هداد  تبسن  مهبم  تروص  هب  ولو  مالسلا 

يرترب راکشآ  نداد  تبسن  زا  دیاش  تسا ؟ هدرک  راداو  ماهبا  نیا  اب  هدوزفا  نیا  نتخاس  هب  ار  وا  يا  هزیگنا  هچ  هک  مناد  یمن  نینچمه 
.رگید يدرم  سپس  تسا : هتفگ  اذل  تسا و  هدرک  مرش  مالسلا  هیلع  یلع  رب  نامثع 

.دهد یم  یهاوگ  هدوزفا  نیا  ندوب  لطاب  رب  يراخب  هتفگ ي  قایس  یّلک : روط  هب  و 

: دوش یم  راکشآ  ریز  ياه  تهج  هب  تسا ، هدروآ  نخس  نیا  هرابرد ي  يواخس  هچ  نآ  ربخ و  ود  نیا  لصا  ندوب  لطاب  اّما  و 

تسا دساف  نیخیش  تّیلضفا  رب  ناعبات  باحصا و  عامجا  ياعّدا 

یم ضحم  غورد  تسا ، رمع  سپس  رکبوبا  باحـصا ، نیرترب  هک  نیا  رب  اه  يدعب  ناعبات و  باحـصا و  عامجا  ياعّدا  هک : نیا  یکی 
شندوب لطاب  رب  دشاب و 
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 . میدروآ ریط » ثیدح   » دّلجم رد  يار  اه  نآ  هک  میراد  یمکحم  ياه  ناهرب  ددعتم و  ياه  هجو 

دنک یم  شلطاب  نآ  ریغ  ملعلا و  هنیدم  ثیدح  میریذپب ،  يار  شداقعنا  رگا 

ياـه تبقنم  ياـه  ثیدـح  رگید  و  تسا »  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم   » ثیدـح عاـمجا ،  نـیا  داـقعنا  ضرف  هـب  هـک :  نـیا  مود 
هک یعامجا  نوچ  دزادنا ، یم  رابتعا  زا  دنک و  یم  لطاب  يار  عامجا  نیا  دراد ، ناشیا  يرترب  رب  تلالد  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دریگ یمن  رارق  هّجوت  دروم  درادن و  رابتعا  دشاب ، راوتسا  صن  فالخ  رب 

درادن تحص  نداد  لیضفت  رد  رمع  نبا  ثیدح  ینعم 

 . تسا شمُد  هب  هابور  داهشتسا  لیبق  زا  رمع  نبا  ثیدح  هب  لالدتسا  موس :  و 

هتفرگ رارق  هنعط  دروم  هدـش و  شهوکن  يدرم  وا  هکنیا  رب  هوالع  دراد ؟ یـشزرا  هچ  شنخـس  دراوم  نیا  رد  تسیک و  رمع  نبا  رگم 
نبا ظفاح  همه  نیا  اب  دنام و  یمن  هدیشوپ  شیارب  دنک  هعجارم  مالکلا »  یهتنم  ّدر  یف  ماحفإلا  ءاصقتـسا   » باتک هب  سک  ره  تسا و 

: دیوگ هک  اج  نآ  تسین ،  حیحص  نآ  يانعم  هک  نیا  رب  دراد  صن  ّربلادبع 

رکبوبا میتفگ :  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک :  دشاب  لئاق  رمع  نبا  ثیدـح  هب  سک  ره  تفگ :  رمعوبا  »
 . میدش یم  تکاس  سپس  نامثع  سپس  رمع  سپس 

نوچ تسا ؛  هتفگ  نخـس  شا  هراـبرد  یتشرد  اـب  درک و  راـکنا  يار  نیعم  نبا  هک  تسا  یناـمه  وا  و  میداد .  یمن  رارق  يرترب  ینعی 
مدرم نیرترب  یلع  هک  نیا  .دنا  هدرک  عامجا  نآ  رب  هدنیآ  هتشذگ و  راثآ  لها  اهقف و  هک  هتفگ  یتنس  فالخ  رب  ینخس  نآ ،  هدنیوگ 
نینچ مه  دندرک و  فالتخا  نامثع  یلع و  يرترب  رد  هکلب  دنا ؛ هدرکن  فالتخا  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسا ،  نامثع  زا  دـعب 

هک نیا  رب  تسا  یلیلد  میدرک  فـص  هـک و  یناـسک  هـمه  عاـمجا  رد  و  دـندرک ، فـالتخا  رکبوـبا  یلع و  نداد  يرترب  رد  ناینیـشیپ 
هب نآ ،  هب  لئاق  تسا  مز  دشاب و ال  حیحـص  شدانـسا  هچرگ  دـشاب  یمن  حیحـص  شیانعم  تسا و  تسردان  طلغ و  رمع  نبا  ثیدـح 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارود  رد  يار  دنزرف  ياراد  نازینک   » ام هک :  دوش  دقتعم  دیعـسوبا  ثیدح  رباج و  ثیدـح 
نینچ نانآ  یل  و  میتخورف ؛  یم 
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(1) تسا ».  دنوادخ  هب  قافوت  .دندرک و  هضقانم  سپ  دنتشادن ، يداقتعا 

رمع نبا  ثیدح  دنس  تّحص  مدع 

نیا دنس  تحص  یفاصنا ،  یب  اب  یل  و  دراد ؛ صن  انعم  ظاحل  زا  رمع  نبا  ثیدح  ندوب  لطاب  رب  ربلادبع  نبا  دنچره  هکنیا  مراهچ :  و 
هدـیهوکن و ود  ره  هک  دراد ، يراخب  رد  لقن  ود  طـقف  ثیدـح  نیا  هک :  نیا  بلطم  نآ  حرـش  تسا و  هدرک  فیـصوت  يار  ثیدـح 

 : مینک یم  تبحص  شیاهدنس  هرابرد  سپس  میروآ  یم  يار  لقن  ود  ره  کنیا  و  تسا .  هدش  حدق 

نبا زا  عفان ،  زا  دیعـس ، نب  ییحی  زا  نامیلـس ،  زا  هّللادبع ،  نبزیزعلادبع  درک  ثیدح  يار  ام  : » دیوگ رکبوبا  ياه  تبقنم  رد  يراخب 
نبرمع سپس  رکبوبا  سپ  میدرب ،  یم  مان  يار  رترب  مدرم ،  نایم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  تفگ :  هک  رمع 

نب متاح  نبدّمحم  درک  ثیدـح  يار  ام  : » دـیوگ نامثع  ياه  تبقنم  رد  (2)و  میتشاد ».  یم  رترب  ار  نافع  نب  نامثع  سپـس  باّـطخ 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  تفگ :  هک  رمع  نبا  زا  عفان  نب  هّللادیبع  زا  نوشجاملا ،  هملـسوبا  نبزیزعلادبع  زا  ناذاش ،  زا  عیزب ، 

 . میداد یمن  رارق  نامثع  سپس  رمع  سپس  رکبوبا  ياتمه  يار  یسک  ملس  هلآ و 

 . میداد یمن  رارق  يرترب  ناشنایم  میدرک و  یم  اهر  يار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  سپس 

لّوا لقن  هب  یهاگن  (3) .درک » يوریپ  يار  وا  زیزعلادبع ، زا  حلاص  نب  هّللادبع 

شـسرپ رد  : » دیوگ رجح  نبا  تسا .  هدرک  فیعـضت  ار  وا  دوادوبا  هک  تسا  یـسیوا »  هّللادـبع  نبزیزعلادـبع   » نآ رد  لّوا -  لقن  اّما 
زین وا  هک  تسا  لالب »  نب  نامیلس   » نآ رد  (4)و  تسا ».  فیعض  یسیوا  زیزعلادبع  تفگ :  هک  تسا  دوادوبا  زا  يرجآ  دیبعوبا  ياه 

: دیوگ رجح  نبا  تسا .  هدش  حرج 
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دیعـس نب  ییحی  زا  يار  تـیاور  نیرتـشیب  دوب (1) و  رازاب  رب  مکاـح  هاگتـسد  هتـشامگ  وا  هک  دـنک  یم  لـقن  نیعم  نبا  زا  دـینج  نبا 
 : تفگ تاقث  باتک  رد  نیهاش  نبا   : » تفگ  (2) تشاد ». 

تسه عفان »   » نآ رد  (3)و  .دوش » یم  دامتعا  وا  ثیدح  رب  هک  تسین  یناسک  زا  یلو  درادن  یلاکـشا  وا  تفگ :  هبیـش  یبا  نب  نامثع 
تیاور اطع  زا  هک  دوش  یم  هچ  يار  وت  دش : هتفگ  وا  هب  هک  هدش  تیاور  هفینحوبا  زا  : » دـیوگ ربلادـبع  نبا  تسا .  حورجم  زین  وا  هک 

 : تفگ ینک ؟  یمن 

 : تفگ ینک ؟  یمن  تیاور  عفان  زا  ارچ  دش : هتفگ  وا  هب  .دهد و  یم  اوتف  هعتم  هب  مدید  نوچ 

نادنمشناد رتشیب   : » تسا يزار »  ریـسفت   » رد (4)و  مدرک ».  كرت  يار  وا  سپ  دـهد ، یم  اوتف  نانز  اـب  تشپ  زا  یکیدزن  هب  وا  مدـید 
.دنک لمع  دهاوخب  هک  يا  هنوگره  هب  نانز  اب  ترشابم  يارب  هک  تسا  ّریخم  درم  تسا :  نینچ  هیآ  زا  دارم  هک  دنا  هتفگ 

ار عفان  نامدرم  رگید  تسا و  هدرک  لقن  ار  ینومـضم  نینچ  رمع  نبا  زا  عفان  .دـنا و  هدرک  لمح  نآ  رب  ار  ُْمْتئِـش »  ّینَأ   » تراـبع سپ 
.دننک بیذکت  زین  تیاور  نیا  رد  ار  عفان  هک  تسا  بجاو  فصنم  مدرم  رب  میوگ : (5) .دندرک » بیذکت  تیاور  نیا  رد 

نیا تجاجل  رب  دراد  تلالد  راکنا  نیا  هک  درک ، یم  راکنا  ار  باطخ  نبرمع  نتـشاد  یهدب  وا  هک  دـییازفیب  مه  ار  نیا  بلطم  نیا  رب 
سک چـیه  زا  شراـکنا  هک  تسا  یتباـث  قّقحم  يرما  رمع  يراکهدـب  نوچ  نتـسب ؛ ارتـفا  رب  شندرک  تأرج  ییوگ و  غورد  رد  درم 

هبـساحم ار  نآ  سپ  .نک  هّجوت  نم  يراکهدب  هب  رمع ، نب  هّللادبع  يا  : » تفگ هک  دـنک  یم  لقن  رمع  زا  يراخب  .دوش  یمن  هتفریذـپ 
، نک تخادرپ  ناشلاوما  زا  درک ، تیافک  رمع  نادناخ  تورث  رگا  تفگ : .تسا  نآ  هب  کیدزن  ای  رازه  شش  داتشه و  دندید  دندرک 
و نکم ، زواجت  نارگید  هب  و  نک ، تساوخرد  شیرق  زا  سپ  درکن  تیافک  نانآ  تورث  رگا  نک ، اـضاقت  بعک  نب  يدـعونب  زا  اـّلاو 

(6) .نک » تخادرپ  نم  فرط  زا  ار  لام  نیا 
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هک تسا  هدرک  راکنا  رمع  نبا  مالغ  عفان  و  : » دـنک یم  دای  نینچ  ثیدـح  حرـش  رد  عفان  طّسوت  ار  يراکهدـب  نیا  راـکنا  رجح  نبا  و 
رب اجک  زا  تفگ : عفان  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دانـسا  اب  هنیدملا »  » باتک رد  هّبـش  نبرمع  سپ  .دـشاب  هتـشاد  يراکهدـب  رمع 

: تفگ رجح  نبا  سپـس  .دش » مامت  .تخورف  رازه  دص  کی  هب  ار  شثرا  شا  هثرو  زا  یکی  هک  یلاح  رد  دشاب ؟ یم  يراکهدـب  رمع 
یهدب هک  تسین  شا  همزال  و  دـشاب ، دـنمتورث  یـصخش  تسا  نکمم  .تسا  هتـشاد  یهدـب  شگرم  ماگنه  هک  دـنک  یمن  ضقن  نیا  »

، تسین هدیشوپ  امـش  رب  (1) .دـشاب » هدـشن  تخادرپ  وا  یهدـب  هک  تسا  هدرک  راکنا  عفاـن  هک  دـیاش  سپ  .مینک  یفن  وا  زا  ار  نتـشاد 
يراکهدب لصا  وا  سپ  دشاب »؟ یم  یهدب  رمع  رب  اجک  زا  : » دـنک یمن  دـییأت  عفان  تیاور  ظفل  هدرک ، رکذ  رجح  نبا  هک  ار  یلامتحا 

زا یکی  هک  نیا  هب  تسا  هدرک  داهشتسا  عفان  ًایناث  .ًالّوا و  نیا  .دوش  یمن  نآ  تخادرپ  مدع  ای  تخادرپ  ضرعتم  و  دنک ، یم  راکنا  ار 
؛ دشن تخادرپ  وا  یهدب  هک  نیا  راکنا  يارب  هن  يراکهدب ، لصا  راکنا  روظنم  هب  هّتبلا  .تسا  هتخورف  رازهدص  هب  ار  شثرا  هثرو ،

نبا هک  یلمحم  سپ  .تسا  هتـشاد  يراکهدـب  رمع  هک  تسا  هدرک  راکنا  رمع  نبا  مالغ  عفان  و  دـیوگ : دوخ  رجح  نبا  نیا  رب  هوـالع 
، هدرک رکذ  ینالقـسع  رجح  نبا  هچ  نآ  یلو  هدروآ  ار  عفان  راکنا  ینیعلا »  » ور نیا  زا  دیاش  .درادن و  عفان  يارب  يدوس  هدروآ ، رجح 

.دیتخانش ار  وا  هک  دخرچ  یم  عفان »  » رادم رب  مود -  لقن  اّما  مود و  لقن  هب  یهاگن  (2) .تسا » هدرواین 

.تسا مهّتم  نآ  لاثما  ثیدح و  نیا  رد  وا  تهج  نیا  زا  و  تسا ، رمع  نادنزرف  زا  وا  هک  تسه  يرمعلا » رمع  نب  هّللادیبع  : » نآ رد  و 

ماما تّیلضفا  رد  حیرص  یظفل  اب  رمع  نبا  ثیدح 
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رب یتلـالد  شلـصا  نتم  تهج  زا  یلو  دـشاب ، یلـصا  ياراد  دنـس  تهج  زا  رمع  نبا  ثیدـح  هک  نـیا  شریذـپ  ضرف  هـب  و  مـجنپ : و 
لقن رمع  نب  هّللادـبع  زا  لئاووبا ، زا  : » تسا نینچ  نآ  ّصن  .تسا و  هتـساوخ  نآ  سکعرب  لیلد  هکلب  درادـن ؛ ّتنـس  لها  هتـساوخ ي 

: تفگ يدرم  .نامثع  رمع و  رکبوبا و  میتفگ : یم  میدرمش ، یم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  یتقو  تفگ : هک  هدش 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  .دوش  یمن  هسیاقم  وا  اب  یـسک  تسا و  تیب  لها  زا  یلع  تفگ : یلع ؟ سپ  نامحّرلادبعوبا ! يا 
اب همطاف  سپ  (1) ْمُهَتَّیِّرُذ »  ْمِِهب  اـنْقَْحلَأ  ٍناـمیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  اوـُنَمآ َو  َنیِذَّلا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  .تسوا  هـجرد ي  رد  مـلس و 

يرترب هب  رمع  نبا  ثیدـح  نیا  رد  سپ  (2) .دـشاب » یم  وا  اب  یلع  تسوا و  هجرد ي  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یم رترب  باحـصا  صوصخ  رد  هدشرکذ  بیترت  اب  ار  رفن  هس  نآ  هکنیا  هب  دـنک و  یم  حیرـصت  باحـصا  یمامت  رب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هکرابم ، هیآ ي  مکح  هب  و  دوش ، یمن  هسیاقم  یسک  زگره  مالسلا  هیلع  یلع  اب  اّما  تسا و  هتشاد 
نیا هب  دهد و  تبـسن  وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  رکبوبا  نتـشاد  رترب  یـسک  دـیاشن  حیرـصت  نیا  زا  سپ  ...تسوا و  هجرد ي  رد  و 

.دنک هدافتسا  هّیماما  اب  هلباقم  رد  هتفگ 

رد وا  ياه  گنرین  نیرتگرزب  زا  نیا  .دوش و  یم  راکـشآ  وت  يارب  ثیدـح  نیا  رد  يراـخب  فّرـصت  فیرحت و  هک  تساـج  نیا  زا  و 
.دشاب یم  شباتک 

رگید ییاه  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يرترب  هب  رمع  نبا  حیرصت 

رگید ناشیا و  نایم  هسیاقم  زا  و  هدرک ، حیرـصت  مالـسلا  هیلع  ماما  قلطم  يرترب  هب  يرگید  ياـه  ثیدـح  رد  رمع  نبا  نیا ، رب  نوزفا 
.تسا هدومن  یهن  ناشیا  تباث  ياه  تلیضف  یضعب  هب  داهشتسا  اب  باحصا 

ادـخ لوسر  میتفگ : یم  هراومه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارود  رد  تفگ : هک  تسا  رمع  نبا  زا  : » دـیوگ رجح  نبا 
رگا هک  هدش  هداد  تلـصخ  هس  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  رمع و  سپـس  رکبوبا ، سپـس  .تسا  مدرم  نیرتهب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هب ار  شرتـخد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب : یم  خرـس  ناـیاپراهچ  زا  رتدنمـشزرا  میارب  متـشاد  ار  اـه  نآ  زا  یکی 
وا جاودزا 
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درک لقن  ار  نآ  دمحا  .داد  وا  هب  ار  مچرپ  ربیخ  زور  تسب و  ار  وا  رد  زج  دجـسم  هب  دورو  ياهرد  دروآ و  دنزرف  شیارب  و  دروآرد ،
.تسا نسح  شدانسا  و 

: تسا نآ  رد  هک  هدروآ  ار  ثیدح  هد و  ربخ  ارم  نامثع  یلع و  زا  متفگ : رمع  نبا  هب  : » دیوگ هدرک  لقن  ءارع  نبءالع  زا  یئاسن 

دجسم هب  ام  ياهرد  رگنب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  شهاگیاج  هب  نکم ، لاؤس  یـسک  زا  وا  هرابرد ي  یلع ، اّما  و 
.تشاذگ زاب  ار  وا  رَد  تسب و  ار 

.دنا هتسناد  هقث  ار  وا  نارگید  نیعم و  نب  ییحی  ءالع و  زج  تسا ، حیحص  نآ  لاجر  و 

« .اه نآ  همه ي  هب  دسر  هچ  دنراد  جاجتحا  يارب  تیحالـص  اه  نآ  زا  یلقن  ره  دنک و  یم  تیوقت  ار  يرگید  یکی  اه  ثیدح  نیا  و 
.تسا هدرک  فارتعا  وا  ریغ  رب  یلع  نتشاد  مدقم  هب  رمع  نبا  : » تفگ رجح  نبا  (1)و 

رد هاکشملا » حرش  یف  تاعمللا   » رد يولهد  قحلادبع  خیش  (2)و  .تسا » هدمآ  مدروآ ، یلبق  باب  رد  هک  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه 
نالاسگرزب دنتفگ : .میهد  یمن  رارق  يرترب  ود  نآ  نایم  شا : هتفگ  : » دیوگ هلـضافم )  ) نداد يرترب  هرابرد ي  رمع  نبا  ثیدح  حرش 

.درک یم  تروشم  نانآ  اب  دش ، نیگمغ  يراک  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  هک  یناسک  دوب ، هدرک  هدارا  ار  ناگرزب  و 
يرترب زین : .دـنک و  یمن  راکنا  یـسک  نانآ  زا  سپ  ار  وا  يرترب  ّالا  دوب و  لاـس  مک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا  نارود  رد  یلع  و 

دنک یم  لقن  رمع  نبا  زا  دمحا  .هباحص و  نادنمـشناد  ناوضر و  تعیب  لها  ردب و  لها  دننام  تسا ، تباث  ههبـش  نودب  هباحـص  نایم 
میدید و یم  رمع  سپـس  رکبابا و  ار  ادخ  لوسر  زا  دـعب  مدرم  نیرتهب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  تفگ : هک 

.دوب رتهب  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  ایند و  زا  متشاد ، نم  ار  اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  تشاد  یگژیو  هس  بلاط  یبا  نب  ّیلع  اّما  و  تفگ :

ِرَد زج  ار  دجسم  هب  مدرم  ياهرد  و  دوب ، دنزرف  شیارب  وا  زا  داد و  وا  يرسمه  هب  ار  شرتخد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.داد وا  هب  ار  شمچرپ  ربیخ  زور  تسب و  وا 

زا تفگ : سپـس  درک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  ییوگ ؟ یم  هچ  یلع  نامثع و  هرابرد ي  دـش : لاؤس  رمع  نبا  زا  هک  درک  تیاور  یئاسن 
وا اب  ار  سک  چیه  دیسرپن و  یلع 
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« .تسب ار  ام  ياهرد  وا  ِرَد  زج  دینکن ، هسیاقم 

یسک هچ  متفگ : رمع  نبا  هب  تفگ : هک  دنک  یم  دییأت  عفان  زا  شدانسا  اب  یلزاغم  نب  نسحلاوبا  تیاور  هدرک ، لقن  یئاسن  ار  هچ  نآ 
وا زا  دعب  نانآ  نیرتهب  هّللارفغتسا ، تفگ : سپـس  راک ؟ هچ  نیا  اب  ار  وت  يوش ! ردام  یب  تفگ : دوب ؟ مدرم  نیرتهب  ادخ  لوسر  زا  دعب 
وا متفگ : .دوب  مارح  وا  يارب  هچ  نآ  دـش  یم  مارح  شیارب  دـش و  یم  لـالح  زین  وا  يارب  دوب  لـالح  شیارب  هچ  نآ  هک  تسا  یـسک 

: تفگ وا  هب  درک و  اهر  ار  یلع  ِرد  تسب و  ار  دجسم  ياهرد  .یلع  تفگ : تسیک ؟

یم ارم  یهدب  یتسه ، نم  ّیصو  ثراو و  وت  تسا و  نم  رب  هچ  نآ  تسا  وت  رب  تسا و  نم  يارب  هچ  نآ  تسوت  يارب  دجسم  نیا  رد  »
تسود ارم  نمـشد و  ار  وت  هک  دنک  نامگ  سک  ره  دیوگ  غورد  ینک ، گنج  نم  ّتنـس  رب  ینک و  یم  افو  ار  میاه  هدعو  يزادرپ و 

نبا ثیدـح  حرـش  رد  دـهد و  جرخ  هب  فاصنا  یکدـنا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  يراق  یلعاّلم  اه  ثیدـح  رگید  اه و  نیا  (1) .دراد » یم 
: دیوگ تسا  هتسج  کّسمت  نآ  هب  يواخس  هک  رمع 

.دراد تریاغم  نانآ  اب  ناشمکُح  دـنراد و  صاخ  یگژیو  نارگید  هب  تبـسن  تیب  لها  اّما  دـشاب و  باحـصا  نایم  لضافت  نیا  دـیاش  »
(2) .دزاس » یمن  دراو  یلاکشا  ومع  ود  نینسح و  یلع و  ندرکندای  زگره  سپ 

رمع نبا  ثیدح  رد  موق  تالّمأت 

دزن دنا  هدروآ  اه  خیش  تلیـضف  رد  ار  نآ  ّتنـس  لها  ناگتـشذگ  زا  یـضعب  هک  دنچره  هلـضافم  رد  رمع  نبا  ثیدح  رگید  يوس  زا 
لیـضفت و هلأسم ي  رد  اهنت  نآ  ندشدراو  دـنا و  هداد  لامتحا  نآ  رد  ار  هجو  دـنچ  و  تسین ، نشور  ثیدـح  رد  دـقان  نارگـشهوژپ 

نبا زا  عفان  زا  هملس  یبا  نبا  زیزعلادبع  رمع و  نب  هّللادیبع  دیعـس و  نب  ییحی  : » دیوگ ربلادبع  نبا  .تسا  هدشن  قّقحم  ناشیارب  میدقت 
: تفگ هک  دننک  یم  تیاور  رمع 

تکاس سپ  نامثع  سپس  رمع  سپس  رکبوبا  میتفگ : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارود  رد 
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نبدّـمحم ار  اـم  درک  ثیدـح  : » تفگ ریثا  نبا  (1)و  .تسا » تفـالخ  رد  دـش : هتفگ  و  تسا ، يرترب  رد  نیا  دـش : هـتفگ  .میدـش  یم 
هک رمع  نبا  زا  عفان ، زا  رمع ، نب  هّللادیبع  زا  ریمع ، نب  ثراح  زا  راّطع ، نامحّرلادبع  نبءالع  زا  یقرود ، میهاربا  نبدـمحا  زا  یـسیع 

: دش هتفگ  لیضفت و  رد  دش : هتفگ  .نامثع  رمع و  رکبوبا و  میتفگ : یم  دوب  هدنز  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :
هچ نآ  هب  هدش  رکذ  تیلـضفا  رییخت و  رمع ، نبا  ثیدح  ياه  لقن  یـضعب  رد  : » دیوگ ینالقـسع  رجح  نبا  (2)و  .تسا » تفالخ  رد 

هدمآ هدرک ، لقن  رمع  نبا  زا  ملاس  زا  راسی  نب  هّللادـبع  زا  رکاسع  نبا  هچ  نآ  رد  نآ  .تسا و  هدـش  دـّیقم  دـشاب ، یم  تفالخ  ّقلعتم 
رد ینعی  ناـمثع -  رمع و  رکبوبا و  میتـفگ : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نارود  رد  هک  دـیناد  یم  امـش  تفگ : هک 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارود  رد  هک ، تسا  رمع  نبا  زا  عفان  زا  هّللادیبع  لقن  زا  .تسا و  نینچ  ثیدـح  لصا  رد  تفالخ 
هدشرکذ ياه  هجو  رگید  زا  (3)و  .رمع » سپس  رکبوبا  میتفگ : یم  سپ  راک ؟ نیا  يارب  تسا  رت  هتسیاش  یـسک  هچ  میتفگ : یم  ملس 

.دش یضار  رفن  هس  نآ  زا  دنوادخ  : » تسا نآ  رد 

: دیوگ یلاخلخ  نیّدلا  سمش  .تفالخ » هب  هن  دراد  لیضفت  هب  یطابترا  هن  ثیدح  سپ 

و رکبوبا )  ) هملک .تسا  هضرتـعم  هّیلاـح ي  هلمج ي  ٌّیح » هّللا  لوسر   » تسا و لوـقن »  » لوـقم ناـمثع ) رمع و  رکبوـبا و  : ) شا هتفگ  »
یلاح رد  : ) تفگ هک  هدش  لقن  رمع  نبا  زا  : » دـیوگ يراق  (4)و  .دشاب » یم  مهنع ) هّللا  یـضر   ) نآ ربخ  تسادتبم و  نآ  رب  فوطعم 

رکبوبا و ، ) نآ لوقم  لوق و  نایم  تسا  هضرتعم  هیلاح ي  هلمج ي  میتفگ ) یم  دوب  هدنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک 
: دـیوگ نآ  حراش  .تسا و  دوب ) یـضار  نانآ  زا  دـنوادخ   ) ناشراک نایب  و  نانآ ، درکدای  ماگنه  بیترت  نیا  رب  ینعی  ناـمثع ) رمع و 
هلمج ي ِّیح ) هّللا  لوـسر   ) و لوـق ، لوـقم  هلمج  تسا و  مهنع ) هّللا  یـضر   ) شربـخ ادـتبم ، هدـش ، فـطع  وا  رب  هچ  نآ  و  رکبوـبا » »

زا لاعتم  دنوادخ  هک  میدرک  یم  دای  ار  رفن  هس  نیا  ینعی : تسا ، هضرتعم 
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یم ینعی : مهنع ، هّللا  یـضر  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  شا : هتفگ  : » دـیوگ تاـعمّللا »  » رد يوـلهد  قحلادـبع  (1)و  .دش » یـضار  نانآ 
« ...دشاب نایوار  زا  ییاعد  مهنع ) هّللا  یضر   ) دراد لامتحا  دش و  یضار  رفن  هس  نیا  زا  دنوادخ  میتفگ 

تـسا زیاج  تسا ، ّتیمها  اب  رایـسب  هک  نداد  يرترب  هلأسم ي  رد  ایآ  ...دنک  ناتتمحر  دنوادخ  دیهد  فاصنا  دـیرگنب و  امـش  میوگ :
؟ دوش کّسمت  تسا ، نینچ  ّتنس  لها  ِدوخ  دزن  شعضو  هک  یثیدح  هب  هک 

نیخیش هرابرد ي  مالسلا  هیلع  یلع  رظن 

: تفگ هک  تسا  هدش  تباث  یلع  ِدوخ  زا  هکلب   » يواخس هتفگ ي  هک : نیا  مشش 

.تسا رگید  يدرم  سپس  رمع و  سپس  رکبوبا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  مدرم  نیرتهب 

تسردان و یتیاور  .تسین » ناناملسم  زا  يدرم  زج  تردپ  تفگ : یم  سپ  ردپ ؟ يا  وت  سپس  تفگ : هیفنح  نبدّمحم  شدنزرف  سپ 
رد شظفل  دـنا و  هتخاس  عضو  باب  نیا  رد  ار  نآ  موق  نیا  هک  تسا  يدّدـعتم  ياهربخ  زا  یکی  ثیدـح  نیا  .تسا  راکـشآ  یغورد 

: تفگ هک  هیفنح  نبدّمحم  زا  یلعیوبا ، زا  دشاروبأ ، نب  عماج  زا  نایفـس ، زا  ریثک ، نبدّمحم  ار  ام  درک  ثیدـح  : » تسا نینچ  يراخب 
هچ سپس  متفگ : تفگ : .رکبوبا  تفگ : تسا ؟ نیرتهب  مدرم  زا  کی  مادک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  متفگ : مردپ  هب 

یعطق ياه  لیلد  (2) .متسین » ناناملسم  زا  یکی  زج  نم  تفگ : وت ؟ سپس  متفگ : نامثع ، دیوگب : هک  مدیسرت  و  رمع ، تفگ : یـسک ؟
نینمؤملاریما ماما  يرترب  رب  دنراد  تلالد  هک  ییاه  ثیدح  دننک ، یم  بیذکت  ار  ثیدح  نیا  تباث ، راثآ  رتاوتم و  ّتنـس  باتک و  زا 

ياه لیلد  اب  هدش  تباث  نعاطم  نینچ  مه  و  تسا ، ریذپان  هرامـش  ناوارف و  اه  لیلد  نیا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب 
زا زین  نیا  هک  دننک  یم  بیذکت  ار  نآ  رفن  هس  نآ  نیخیش و  هرابرد ي  یعطق 
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...تسا جراخ  شرامش 

هلأسم رد  هراومه  مالسلا  هیلع  ماما  دیدرت  کش و  نودب  هک  تسا  نیا  یگتخاس  ثیدح  نیا  ندوب  لطاب  ياه  لیلد  نیرت  نشور  زا  و 
نیا و  دوب ، لئاق  ناشتنایخ  ناشمتس و  رمع و  رکبوبا و  ییوگ  غورد  هب  ثاریم  زا  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رکبوبا  ندرک  عنم  ي 

دنوادـخ هب  میرب  یم  هانپ  تسا و  هدرک  فارتعا  نآ  هب  دوخ  باـطخ  نبرمع  هک  هنوگ  ناـمه  دومرف  یم  راـهظا  مدرم  يارب  ار  بلطم 
.دنیب یم  نئاخ  نکشدهع و  راک ، هانگ  وگ ، غورد  هک  ار  یصخش  نداد  يرترب  هتفگ ي  میهد  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هک 

راـبخا و هب  یهاـگآ  شهوژپ و  نیرتمک  هک  یناـسک  رب  هک  تسا  يرما  دـید ، یم  ناـنچ  ار  رمع  رکبوبا و  ترـضح ، نآ  هک  نیا  اـّما 
زا یـشخب  رد  داهجلا ، باتک  رد  حیحـص »  » رد ملـسم  میروآ ، یم  ار  نآ  دهاوش  زا  يدادعت  ام  .دنام و  یمن  هدیـشوپ  دنراد ، ثیداحا 

: تفگ نینچ  ساّبع  یلع و  هب  باطخ  نبرمع  هک  تسا  هدروآ  سوا  نب  کلام  زا  لقن  هب  ینالوط  یثیدح 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّیلو  نم  تفگ : رکبوبا  تشذـگرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  »
هبلاطم شردپ  زا  ار  شرسمه  ثاریم  نیا  و  يدرک ، یم  تردارب  رسپ  زا  ار  دوخ  ثاریم  هبلاطم ي  دیدمآ و  رفن  ود  امـش  سپ  .متـسه 

هقدص میتشاذگ  اج  هب  هچ  نآ  دـنرب ، یمن  ثرا  ام  زا  تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : رکبوبا  سپ  درک ، یم 
.تسا

هدننک و تیاده  راکوکین ، وگتسار ، وا  هک  دناد  یم  دنوادخ  .دیدید و  راکتنایخ  نکش ، نامیپ  راک ، هانگ  وگ ، غورد  ار  وا  امـش  سپ 
، وگ غورد  ارم  سپ  .مدوب  رکبوبا  ّیلو  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یلو  نم  سپ  دُرم  رکبوبا  سپـس  .تسا  قـح  وریپ 

(1) .متسه » قح  وریپ  هدننک و  تیاده  راکوکین ، وگتسار ، نم  هک  دناد  یم  دنوادخ  و  دیدید ، راک  تنایخ  نکش ، نامیپ 
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يراخب زا  یفیرحت 

دننام نآ ، نتم  رد  یفلتخم  ياه  فّرـصت  اـب  هدرک ، لـقن  شباـتک  زا  ییاـهاج  رد  ار  ثیدـح  نیا  يراـخب  هک  تسا  رکذ  هتـسیاش ي 
نیا اب  ار  نآ  سمخلا  ضرف  باب  رد  سپ  دراد ، تداع  يرایـسب  ياه  ثیدح  هب  تبـسن  هک  هنوگ  نامه  عیطقت ، طاقـسا و  فیرحت و 

: تفگ رکبوبا  دناریم ، ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  دنوادخ  سپس  تفگ : رمع  : » تسا هدروآ  ظفل 

هدننک و تیاده  راکوکین ، وگتسار ، نخس  نیا  رد  وا  هک  دناد  یم  دنوادخ  متسه و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِّیلو  نم 
راـیتخا رد  دوخ  ییاور  ناـمرف  زا  لاـس  ود  ار  نآ  سپ  مدوب  رکبوبا  ِّیلو  نم  سپ  دـناریم  ار  رکبوبا  دـنوادخ  سپـس  .تسا  قـح  وریپ 

.درک و یم  لـمع  ماـقم  نآ  رد  رکبوـبا  زین  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  مدرک  یم  ناـنچ  تّدـم  نآ  رد  مـتفرگ ،
ثیدـح  » باب يزاغم »  » باتک رد  (1) .متـسه » قح  وریپ  هدننک و  تیاده  راکوکین ، وگتـسار ، راک  نآ  رد  نم  هک  دـناد  یم  دـنوادخ 

یلص ادخ  لوسر  ِّیلو  نم  تفگ : رکبوبا  درک ، تافو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ریـضنلا » ینب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  درک  لمع  نانچ  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  نآ  رکبوبا  سپ  .مشاب  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

نآ رکبوبا  هک  دـیروآ  یم  رطاخ  هب  تفگ  درک و  ساّبع  یلع و  يوس  هب  ور  سپ  دـیدرک  یم  لمع  ناـمز  نآ  رد  امـش  درک و  لـمع 
هدننک و تیادـه  راکوکین ، وگتـسار ، ماقم  نآ  رد  وا  دـناد  یم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دوب ، ماقم  نآ  رد  دـییوگ ، یم  امـش  هک  هنوگ 

.تشذگرد رکبوبا  سپس  .دوب  قح  وریپ 

متفرگ و رایتخا  رد  ار  نآ  دوخ  ییاور  نامرف  زا  لاس  ود  متسه ، رکبوبا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِّیلو  نم  متفگ : نم 
، نآ رد  نم  هک  دناد  یم  دنوادخ  و  دـندرک ، یم  لمع  رکبوبا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هچ  نآ  هب  مدرک  یم  لمع 

تسا هدرک  لقن  هتنـس » توق  لجّرلا  هقفن  سبح   » باب تاقفنلا »  » باتک رد  (2)و  .مدوب » قح  وریپ  هدننک  تیاده  راکوکین ، وگتـسار ،
: هک

رد ار  نآ  رکبوبا  متـسه ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ِّیلو  نم  تفگ : رکبوبا  درب ، اـیند  زا  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  یتقو  »
نآ رد  زین  رفن  ود  امش  درک و  یم  لمع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچ  نآ  هب  درک  لمع  تّدم  نآ  رد  تفرگ و  تسد 
رد وا  هک  دناد  یم  دنوادخ  تسا و  نانچ  نانچ و  رکبوبا  هک  دـینک  یم  نامگ  درک  ساّبع  یلع و  يوس  هب  ور  هک  یلاح  رد  ماگنه - 

راک نآ 
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هللا یلص  ادخ  لوسر  ِّیلو  نم  متفگ : نم  سپس  دناریم  ار  رکبوبا  دنوادخ  سپس  .تسا  قح  وریپ  هدننک ، تیاده  راکوکین ، وگتـسار ،
یلص ادخ  لوسر  هچ  نآ  هب  مدرک  یم  لمع  تّدم  نآ  رد  متفرگ و  تسد  رد  ار  نآ  لاس  ود  سپ  متسه ، رکبوبا  ملس و  هلآ و  هیلع و 

هدروآ ملس »  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  لوق  باب «  ضئارفلا »  » باتک رد  (1)و  .دندرک » یم  لمع  رکبوبا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 
ار شربماـیپ  دـنوادخ  یتـقو  : » تسا هدرک  لـقن  نینچ  و  .تسا » هقدـص  میتشاذـگ  اـج  هب  هچ  نآ  درب  یمن  ثرا  یـسک  اـم  زا  : » تـسا

لوسر هچ  نآ  هب  درک  لمع  تفرگ و  تسد  رد  ار  نآ  .متسه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِّیلو  نم  تفگ : رکبوبا  دناریم ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِّیلو  نم  متفگ : دناریم ، ار  رکبوبا  دنوادخ  سپس  درک ، لمع  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هچ  نآ  هب  مدرک  یم  لمع  تّدم  نآ  رد  متفرگ ، تسد  رد  ار  نآ  لاس  ود  سپ  متسه ، ملس  و 

: هک تسا  هدرک  لقن  عزانتلا » قّمعتلا و  نم  هرکی  ام   » باب ماصتعالا »  » باتک رد  (2)و  .دندرک » لمع  رکبوبا  و 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ِّیلو  نم  تفگ : رکبوبا  دـناریم ، ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربماـیپ  دـنوادخ  یتـقو  »
درک و لمع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هچ  نآ  هب  درک  لمع  تّدم  نآ  رد  تفرگ ، تسد  رد  ار  نآ  رکبوبا  سپ  متسه ،
.تسا و ناـنچ  نینچ و  تّدـم  نآ  رد  رکبوـبا  هک  دـینک  یم  ناـمگ  دوـب -  هدرک  ساـّبع  یلع و  هب  ور  هـک  یلاـح  رد  رفن -  ود  اـمش 

نم متفگ : .دناریم  ار  رکبوبا  دنوادخ  سپس  .دوب  قح  وریپ  هدننک ، تیاده  راکوکین ، وگتـسار ، تّدم  نآ  رد  وا  هک  دناد  یم  دنوادخ 
نآ هب  مدرک  یم  لمع  تّدم  نآ  رد  .متفرگ  تسد  رد  ار  نآ  لاس  ود  .متسه  رکبوبا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ِّیلو 

نیخیـش ياه  بیع  ندناشوپ  رب  يراخب  شالت  مامت  (3)و  .دندرک » یم  لمع  رکبوبا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هچ 
نینچ هب  راداو  ار  يراخب  هک  يا  هتـساوخ  هب  يراخب  حیحـص  ناگدـننک  حرـش  یلو  دـنام ، یمن  یفخم  يا  هدـننیب  چـیه  رب  هک  تسا ،

هک دندرک  اشفا  ار  یتقیقح  سپ  .دنتفاین  هار  دومن ، يراک 
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رد ثیدح  نیا  حرش  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  يرهز ؛ هب  تشز  رایـسب  راک  نیا  نداد  تبـسن  اب  دوب ، شندوب  یفخم  راتـساوخ  يراخب 
لوسر ِّیلو  نم  تفگ : رکبوبا  دـناریم ؛ ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  دـنوادخ  سپـس  شا : هتفگ  : » دـیوگ سمخلا »  » باب

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچ  نآ  هب  درک  لمع  تفرگ و  تسد  رد  ار  نآ  رکبوبا  متـسه ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
دینک یم  نامگ  دوب  هدرک  ور  ساّبع  یلع و  هب  هک  یلاح  رد  هاگ  نآ  رفن  ود  امـش  و  دوزفا : ار  نیا  لیقع  تیاور  رد  .درک  لـمع  ملس 

: تسا هفاضا  نیا  ملـسم  تیاور  رد  .دییوگ و  یم  رفن  ود  امـش  هک  هنوگ  نآ  تسا : بیعـش  تیاور  رد  .تسا و  نانچ  نینچ و  رکبوبا 
هبلاطم ار  شردپ  زا  شرسمه  ثاریم  کی  نیا  و  درک ، یم  تردارب  رـسپ  زا  ار  دوخ  ثرا  هبلاطم ي  یکی  دیدمآ و  رفن  ود  امـش  سپ 

هقدص میتشاذگ  اج  هب  هچ  نآ  .میراذگ  یمن  ثرا  ام  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : رکبوبا  سپ  .درک  یم 
.دیدید نئاخ  نکش ، نامیپ  راک ، هانگ  وگ ، غورد  ار  وا  رفن  ود  امش  سپ  .تسا 

« .کلام نینچ  مه  و  درک ، یم  لقن  هیانک  اب  یهاگ  ًاحیرص و  ار  نآ  یهاگ  يرهز  هک  ییوگ  و 

رکبوبا هک  دیرب  یم  نامگ  رفن  ود  امـش  شا : هتفگ  : دـیوگ عزانّتلا » قّمعتلا و  نم  هرکی  ام   » باب رد  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  رجح  نبا  و 
.تسا نانچ  نینچ و  هراب  نیا  رد 

رارق ملسم  تیاور  رد  نآ  ریسفت  هک  مدرک  نشور  سمخ  بوجو  رد  نیشیپ  تیاور  حرش  رد  و  دش ، عقاو  ماهبا  اج  نیا  رد  نینچ  نیا 
« .تسا ماهبا  زا  یلاخ  تهج  نیا  زا  تیاور  نآ  تسا و  هتفرگ 

يرهوج رکبوبا  زا  یفیرحت 

، راک هانگ  وگغورد ،  » ثیدح هک  اج  نآ  تسا ، هدرک  نینچ  هفیقسلا »  » باتک هدنـسیون ي  يرهوج ، زیزعلادبع  نبدمحا  رکبوبا  زین  و 
لقن ییاهظفل  نینچ  اب  ار  سوا  نب  کلام  ثیدـح  هدرب  مان  باتک  رد  .تسا  هدرک  رکذ  يرگید  ياهظفل  اـب  ار  نئاـخ » نکـش ، ناـمیپ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِّیلو  نم  تفگ : رکبوبا  .درک  تافو  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) سپس : » تسا هدرک 
هب درک  لمع  نامز  نآ  رد  تفرگ و  ار  شناج  دنوادخ  سپس  .متسه 
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هک دیرب  یم  نامگ  رفن  ود  امش  تفگ  درک و  ساّبع  یلع و  هب  ور  سپ  دومرف  لمع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچ  نآ 
.تسا قح  وریپ  رگتیادـه ، هاوخریخ ، وگتـسار ، نارود  نآ  رد  وا  هک  دـناد  یم  دـنوادخ  تسا و  رجاف  رگمتـس و  هراـب  نیا  رد  رکبوبا 

لاس ود  .متسه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  رکبوبا و  هب  مدرم  نیرتراوازـس  نم  متفگ : .دناریم  ار  رکبوبا  دنوادخ  سپ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درکلمع  دـننام  تّدـم  نآ  رد  متفرگ و  تسد  رد  ار  نآ  مییاور  نامرف  زا  لاس  دـنچ  تفگ : اـی  - 

نآ رد  نم  دـیرب  یم  نامگ  رفن  ود  امـش  دوب  هدرک  ور  یلع  ساّبع و  هب  هک  یلاح  رد  تفگ -  سپـس  مدرک ، یم  لمع  رکبوبا  ملس و 
« .متسه قح  وریپ  رگتیاده ، راکوکین ، وگتسار ، نم  دناد  یم  دنوادخ  و  مدوب ، رجاف  رگمتس  تّدم 

تـسد رد  ار  نآ  رکبوـبا  تفاـی ، تاـفو  ادـخ  لوـسر  هک  یماـگنه  : » تفگ رمع  هک  هدرک  تیاور  ار  نآ  رگید  یلقن  هـب  راـب  کـی  و 
زا ار  ترـسمه  ثاریم  هبلاطم ي  يدـمآ  یلع  يا  يدرک و  یم  تا  هدازردارب  زا  ار  دوخ  ثاریم  هبلاطم ي  يدـمآ  ساّبع  يا  تفرگ ،
قح عبات  عیطم و  يدرم  وا  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  .دوب و  رجاف  نئاخ  هراب  نیا  رد  رکبوبا  هک  دیدرک  یم  نامگ  و  يدرک ، یم  شردپ 
يا وت  اـّما  دـیدرک ، یم  هبلاـطم  ار  دوخ  ثاریم  دـیدمآ  نم  دزن  سپ  .متفرگ  تسد  رد  ار  نآ  نم  تشذـگرد و  رکبوـبا  سپـس  دوـب ،
نم هک  دیدرب  نامگ  و  دوب ، راتساوخ  ار  شردپ  زا  شرـسمه  ثاریم  یلع  و  يدرک ، یم  تا  هدازردارب  زا  ار  تثاریم  هبلاطم ي  ساّبع 

« .متسه قح  وریپ  عیطم و  نآ  رد  نم  دناد  یم  دنوادخ  متسه و  رجاف  نئاخ  ماقم  نآ  رد 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  يرتخبلاوبا  زا  ار  نآ  راب  نیموس  و 

لاس ود  رکبوبا  .تفای  تافو  سپـس  دومرف ، یم  میـسقت  ار  دوخ  شـشخب  داد و  یم  هقدص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  »
نآ رد  وا  هک  دیتفگ  یم  امش  و  درک ، یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  درک  یم  نانچ  تّدم  نآ  رد  دش ، وا  نیـشناج 

: متفگ امش  هب  مدش و  وا  نیشناج  نم  رکبوبا  زا  دعب  سپس  دوبن ، هتفای  تیاده  زج  وا  هک  یلاح  رد  دوب  راکمتس  راکاطخ و 

، مریذـپ یم  تفرگرب  نآ  رب  هک  یناـمیپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درکلمع  رب  ار  امـش  دـیهاوخب ، رفن  ود  امـش  رگا 
.دینک یم  همصاخم  دیا و  هدمآ  نم  دزن  کنیا  یلو  دیدرک ؛ تقفاوم 

زا مدوخ  مهس  دیوگ : یم  نیا  و  مهاوخ ، یم  ار  ما  هدازردارب  زا  مدوخ  مهس  دیوگ : یم  نیا 
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« .منک یمن  تواضق  نآ  هب  زج  امش  نایم  دنگوس  دنوادخ  هب  .مهاوخ  یم  ار  مرسمه 

یگتخاس یثیدح  دنس  هب  یهاگن 

هک نیا  رب  نوزفا  تسا ، هدرک  کّسمت  نآ  هب  يواخس  هک  تسا ، هدنـسب  اعّدا  دروم  ثیدح  یتسردان  رب  تلالد  رد  میدروآ  هچ  نآ  و 
نیا دنک و  یم  تیاور  تسا  يدـبعلا  نامه  هک  ریثک  نبدّـمحم  زا  ار  نآ  يراخب  هک  دـیتسناد  امـش  .تسا و  راد  هشدـخ  مه  شدـنس 

ام هب  هدرک و  تیاور  همثیخوبا  نبدـمحا  دـیوگ : وا  تسا ، هدروآ  وا  لاح  حرـش  رد  یبهذ  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  هدـش  حرج  صخش 
زا لقن  هب  دینج  نبا  و  « » .دوبن هقث  وا  دـیوگ : نیعم  نبا  : » تفگ ینالقـسع  (1)و  .دوبن » هقث  وا  دیـسیونن  وا  زا  تفگ : نیعم  نبا  تفگ :

: تفگ مدیسرپ  شا  هرابرد  سپس  دوب  فیعض  مهبم  ياهظفل  شثیدح  رد  تفگ : نیعم  نبا 

یبهذ هک  هنوگ  نآ  درک ، یم  سیلدت  اه  فیعض  زا  هک  تسا  يروث  نایفـس  نآ ، قیرط  رد  (2)و  .دوش » هتشون  وا  زا  هک  دوبن  هتسیاش 
.دنا هدرک  دای  وا  زا  ود  نآ  ریغ  ینالقسع (3) و  رجح  نبا  و 

یطویس .تسا (4)  سیلدـت  عاونا  نیرت  شحاف  نیرتدـب و  ًاقلطم  نیا  هک  دـنلئاق  نف ) لها   ) هک تفای  ترهـش  هیوست  سیلدـت  هب  هکلب 
هک تسین  یّکش  تفگ : مالـسالا  خیـش  .تسا و  هدش  نآ  بکترم  ًادمع  هک  تسا  یـسک  حدق  ثعاب  راک  نیا  تفگ : یقارع  : » دیوگ

ار یلعف  نینچ  ود  نآ  هک  تسین  هتفریذپ  يرذـع  سپ  دنـشاب ، هدـش  فصو  نادـب  شمعا  يروث و  هک  دـنچ  ره  تسا  حرج  هیام  نیا 
(5) .دشاب » فیعض  نارگید  دزن  هقث و  ناشیا  دزن  هک  یسک  قح  رد  زج  دنهد ، یمن  ماجنا 
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نآ هب  هک  یـسک  تسا و  مومذـم  نادنمـشناد  رثکا  دزن  شا  هدـنهد  ماجنا  تسا و  دنـسپان  رایـسب  سیلدـت  هنوگ  نیا  : » تفگ يراـق  و 
نبا (1)و  .دشاب » هدرکن  هچ  دشاب  هدرک  نییبت  ار  نآ  عامـس  هچ  دوش  یمن  لوبق  شتیاور  تسا  هدـش  حرج  یتعامج  دزن  دوش  هتخانش 

اه تیاـنج  نیرتگرزب  زا  : » تسا هتفگ  نینچ  مه  (2)و  .تسا » عرـش  رب  نانآ  يوس  زا  یتنایخ  نیا  : » دیوگ سیلدت  تمذـم  رد  يزوج 
تسا وا  رصاعم  هک  یسک  زا  لّوا : تسا : هنوگود  ثیدح ) دانسا  ندرک  ناهنپ   ) سیلدت : » دیوگ يوون  (3)و  .تسا » تعیرش  هب  تبسن 

.اه و نیا  دننام  ای  مدینش  نالف  زا  ای  تفگ  نالف  دیوگ : نینچ  دنک و  لایخ  ار  شندینـش  تسا و  هدینـشن  وا  زا  هک  دنک  تیاور  يزیچ 
سیلدت عون  نیا  دنک و  فذح  ثیدح  تروص  یگتـسارآ  يارب  ریغـص ، ای  فیعـض  ار ، وا  ریغ  دنکن و  فذح  ار  شداتـسا  هک  دـیاش 
شنخـس رهاظ  زا  .دوب و  نآ  ناگدننک  تمذم  نیرتدیدش  زا  هبعـش  دنا و  هدرک  تمذم  ار  نآ  نادنمـشناد  رثکا  .تسا  دنـسپان  رایـسب 

زین تسین و  زیاج  نآ  هب  جاجتحا  هک  دروآ  یم  يزیچ  يارب  جاجتحا  مهوت  نوچ  تسا ؛ رهاظ  شمیرحت  تسا و  مارح  هک  دـیآ  یمرب 
یگـشیمه شا  هدـسفم  تسا و  هتفهن  بیرف  نآ  رد  هکنیا  رب  نوزفا  ددرگ ، یم  شدوـخ  ياـه  تیاور  هـب  لـمع  ندرک  طـقاس  ثعاـب 

نایفس هتشذگ ، نیا  زا  (4) .دوش » عمج  مه  اب  اهنآ  همه ي  هکنیا  هب  دسر  هچ  تسا ؛ هدنسب  میرحت  يارب  روما  نیا  زا  یـشخب  و  تسا ،
وا و اـب  ینمـشد  هفینحوبا و  هب  تبـسن  تداـسح  هلمج : زا  .جراوخ و  بهذـم  هب  داـقتعا  هلمج : زا  تسا  يرگید  ياـه  بیع  ار  يروث 

هجرد زا  ار  يروث  اه  ییوگدب  نیا  .تسا (5)و  هدرک  رکذ  ار  اه  نآ  یمزراوخ  نبدّمحم  نبدومحم  دـّیؤملاوبا  هک  ...وا  زا  ییوگدـب 
.تسین هدیشوپ  هک  دزادنا  یم  ورف  اه  یفنح  هژیو  هب  ّتنس  لها  دزن  رابتعا  ي 
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ناشیا رب  يروث  : » دیوگ ینارعش  .تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  رب  شـضارتعا  يروث ، نایفـس  ياه  ییوگدب  نیرتگرزب  زا  و 
تتسد یناد ، یمن  دومرف : دیشوپ !!؟ یم  ار  نیا  دیتسه  تّوبن  نادناخ  زا  هک  امـش  تفگ : وا  هب  دوب ، شنت  رب  زخ  زا  يا  هّبج  دش ، دراو 
شریز دـید  .اـمنب  نم  هب  ار  تا  هّبج  ریز  يروـث  يا  دوـمرف : سپـس  .تسا  ْربِز  مشپ  زا  یـسابل  شریز  هک  دـید  سپ  ربـب ، شریز  هب  ار 

یم نایز  ار  ام  این ، اـم  دزن  داـیز  يروث ، يا  دومرف : سپـس  .دـش  هدنمرـش  نایفـس  سپ  .تسا  غرم  مخت  يدیفـس  زا  رتکزاـن  شنهاریپ 
یگتخاس یثیدح  تسا ، هدرک  لقن  هّیفنح  نبدّمحم  زا  يراخب  هک  یثیدح  دـش  نشور  سپ  (1) .میناسر » یم  نایز  وت  هب  ام  یناسر و 

.تسا هدش  هدرمش  غورد  و 

رگید یگتخاس  ثیدح 

هک نیـسح  نب  یلع  نبدیز  زا  تسا : هدرک  تیاور  یقّتم  هک  تسا  يرگید  ثیدـح  ندوب  لطاب  یگتخاس و  رد  ثیدـح  نآ  دـننام  و 
لوسر زا  دعب  رکبوبا  يا  متفگ : رکبوبا  هب  تفگ : یم  یلع  نب  نیسح  مردپ  مدینش  تفگ : یم  نیسحلا  نب  ّیلع  مردپ  مدینش  : » تفگ

ادخ لوسر  زا  دعب  متفگ : مدیسرپ و  یلع  مردپ  زا  سپ  .تردپ  تفگ : نم  هب  تسیک ؟ مدرم  نیرتهب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
فصنم چیه  رب  بیترت  نیدب  (2) رکاسع » نبا  یلوغدلا ، رکبوبا -  تفگ : تسا ؟ مدرم  نیرتهب  یسک  هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نآ رب  يدنس  هک  تسا  یثیدح  نینچ  مه  و  تسا ، هتفهن  نآ  رد  نایامن و  نآ  رب  ارتفا  غورد و  ياه  هناشن  هک  تسین  هدیـشوپ  یهاگآ 
.تسا هداتفا  ورف  رابتعا  هجرد ي  زا  دشاب  هتشادن  یحیحص  دنس  هک  یثیدح  ره  تسا ، هدرک  حیرصت  يولهد »  » میدرواین و تسد  هب 
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رگید یگتخاس  ثیدح 

يوس هب  ، دیدار نیخیـش  قلطم  نتـشاد  رترب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نابز  زا  هچ  نآ  یتشز  یتقو  ، ّتنـس لهارد  ثیدـح  نالعاجزا  یکی 
هدرک تیاور  یقتم  اذـل  دـشاب ، هتـشاد  تیبلا  لها  زج  باحـصا  یمامت  زا  ود  نآ  يرترب  رب  صن  هک  تفر  شنابز  زا  یثیدـح  نتخاس 

: تسا

رمع رکبوبا و  شربمایپ  زا  دـعب  تّما  نیا  نیرتهب  هک  دیـشاب  هاگآ  تفگ : دـناوخ و  هباطخ  یلع  تفگ : هک  هدـش  لـقن  يرتخبلاوبا  زا  »
نیا (1)و  .ءایلوالا » هیلح  رد  میعنوبا  .دوش  یمن  يزاوم  تیب  لها  ام  اب  یسک  تفگ : سپ  نینمؤملاریما ؟ يا  وت  و  تفگ : يدرم  .تسا 

، نیرداغ نیمثآ ، نیبذاک ،  ) نئاخ نکش  نامیپ  راکهانگ ، وگغورد ، رفن  ود   » ار نیخیـش  هک  یـسک  نوچ  تسا ، یگتخاس  یثیدح  زین 
يراکشآ گرزب  هانگ  نیا  دراد !؟ یم  رترب  ناشدننام ، رـسای و  راّمع  دادقم و  رذوبا و  ناملـس و  رب  ار  اه  نآ  هنوگچ  دنیبب ، نینئاخ »)

.تسا

.دـنک یم  لقن  وا  زا  لسرم  تروص  هب  وا  زا  رایـسب  هکلب  تسا ، هدینـشن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يزیچ  دوخ  يرتخبلاوبا »  » رگید يوس  زا 
: زا تسا  هدرک  تیاور  .تسا  نانآ  یفوک  هدنب ي  یئاط  يرتخبلاوبا  تسا ، نارمعوبا  رسپ  هک  زوریف ، نبدیعس  : » دیوگ رجح  نبا 

هدرک لقن  ًالسرم  .روعا و  ثراح  یملس و  نامحّرلادبعوبا  هرم ، نب  یلعی  هزربوبا ، هشبکوبا ، دیعـسوبا ، رمع ، نبا  ساّبع ، نبا  شردپ ،
بئاسلا و نبءاطع  و  رماع ، نب  یلعألادبع  و  هرم ، نبورمع  دنا : هدرک  لقن  وا  زا  .دوعسم و  نبا  ناملـس ، هفیذح ، یلع ، رمع ، زا : تسا 

.اه نیا  ریغ  و  دایزوبأ ، نبدیزی  تباثوبا و  نب  بیبح  و  نابح ، نب  سنوی  و  لیهک ، نبهملس 

رد .دینشن (2)و  یلع  زا  يزیچ  و  تسا ، دامتعا  دروم  دیعس و  شمان  یئاط ، يرتخبلاوبا  دیوگ : نیعم  نبا  زا  لقن  هب  بیعش  نب  هّللادبع 
زا یهورگ  نانآ ، زا  وا  ندینشن  دوجو  اب  باحصا  زا  وا  رایسب  ياه  تیاور  یپ 
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: »... دیوگ دعس  نبا  .دنا  هداد  مکح  وا  ياه  لسرم  ندوب  فیعض  هب  ثیدح  ناگدننکدقن 

هک شثیدح  ره  سپ  .دینشن  يزیچ  يرایسب  زا  درک و  یم  تیاور  باحصا  زا  لسرم  روط  هب  ار  شثیدح  تفگ : یم  ثیدح  رایسب  وا 
نانآ دزن  دیوگ : ینکرد  مکاح  دمحاوبا  : » دـیوگ رجح  نبا  زین  (1)و  .تسا » فیعض  دوب  لسرم  هچ  نآ  و  تسا ، نَسَح  دوب  عامـس  اب 

.تسا ضحم  یمّکحت  نیا  و  دیوگ : هدنسیون  (2) .تسا » وهس  نیا  تفگ و  نینچ  وا  : » دیوگ رجح  نبا  سپس  .دوبن » يوق 

ثیدح نیا  هرابرد ي  یطویس  نخس  اب  - 7

: ثیدح حرـش  رد  وا  .تسا  هدرب  راک  هب  ّتنعت  بّصعت و  ملعلاهنیدم »  » ثیدـح هرابرد ي  هک  تسا  یناسک  زا  یطویـس  نیّدـلا  لالج 
: تفگ یبّیط  : » دیوگ همکحلاراد » انأ  »

هب زج  دنک  یمن  زواجت  يرگید  هب  تسوا و  هژیو ي  وا ، زا  تمکح  شناد و  نتخومآ  هک  دنا  هدـش  کّسمتم  ثیدـح  نیا  هب  نایعیش 
تـشهب هناخ ي  هک  اج  نآ  زا  .تسین  هراب  نیا  رد  یتّجح  ناشیارب  و  شرد ، زا  زج  دـش  ناوت  یمن  دراو  هناـخ  هب  نوچ  وا ، هطـساو ي 

هب شا  هرابرد  رتشیپ  هک  تسا  یبّیط  نخـس  ناـمه  نیا  (3)و  .دراد » رد  تشه  هک  یلاـح  رد  تسین ، تمکح  هناـخ ي  زا  رت  هدرتـسگ 
.تسا قیفوت  یلو  دنوادخ  تسین و  نآ  زا  شیب  هب  يزاین  هک  هنوگ  نآ  میداد  حیضوت  ار  شندوب  لطاب  دش و  هدروآ  لیصفت 

ثیدح نیا  هرابرد ي  يدوهمس  نخس  اب  - 8

هراشا

مهف تریح  ثعاب  هک  يا  هنوگ  هب  دنادرگرب  نآ  حیرـص  دافم  زا  ار  ملعلاهنیدم » انأ   » ثیدح هدرک  شالت  يدوهمـس  هّللادبع  نب  ّیلع 
یخرب ندروآ  زا  سپ  وا  .تسا  هدش  اه 
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لقن باب  نیا  رد  یلع  تلیضف  رد  هک  نآ  دننام  بلطم و  نیا  : » دیوگ دنک ، یم  تلالد  مالسلا  هیلع  ماما  ندوب  ملعا  رب  هک  ییاه  لیلد 
رد مکاـح  و  یلع ، زا  لـئاضفلا »  » رد ار  نآ  دـمحا  ماـما  .دـشاب  یم  اـهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح رب  یهاوـگ  تـسا  هدـش 

ًاعوفرم ساـّبع  نبا  زا  ناـنیا  زا  ریغ  شا و  هنـسلا »  » رد ناـیح  نبا  خیـشلاوبا  و  شریبـک ، مجعم  رد  یناربـط  و  شکردتـسم ، بقاـنملا » »
«. بابلا تأیلف  ملعلا  یتأ  نمف  : » هفاضا نیا  اب  دنا  هدرک  تیاور 

هتخانـشان ثیدح  نیا  دیوگ : شلابند  هب  و  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  یلع  ثیدح  زا  ًاعوفرم  يذمرت  و 
.تسا حیحص  شدانسا  دیوگ : تسخن  شخب  لابند  مکاح  تسا و  هتفگ  نینچ  زین  يراخب  شداتسا  .تسا و 

یم نسح  هک  تسا  نآ  تسرد  دیوگ : ییالع  دیعـسوبا  ظفاح  .تسا و  هدروآ  تاعوضوم  باتک  زا  مود  دـلج  رد  ار  نآ  يزوج  نبا 
رد رجح  نبا  ظفاح  هنوگ  نیمه  .دـشاب و  اه  یگتخاس  زا  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  فیعـض ، هن  حیحـص و  هن  شیاه ، لقن  رابتعا  هب  دـشاب 

.دیوگ شیاوتف 

.داد یهاوگ  مه  وا  شناد  هب  زین  و  وا ، يارب  بلطم  نیا  هب  ینارگید  یلع و  یهاوگ  اب  درادـن ، تاـفانم  رکبوبا  يرترب  اـب  ًاـقلطم  نیا  و 
هب شناد  هب  شندوبن  روهـشم  و  دوب ، وا  اب  قح  هک  نیا  رگم  دـندرکن  فالتخا  يزیچ  رد  دوب و  نانآ  رترب  رتاناد و  رکبوبا  تفگ : یلع 

تهج دنچ  زا  نخس  نیا  (1) .دوب » ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گرم  زا  سپ  وا  هب  يدـنمزاین  شرمع و  ندوبن  ینالوط  ّتلع 
: تسا یسررب  دنمزاین 

تسا غورد  يذمرت  يراخب و  هب  نعط  تبسن   - 1

هب تسا -  هدومن  تاـبثاو  قیقحت  شبهذـم  ناـگرزب  زا  یهورگ  زا  ار  نآ  هکلب  هدرکن ، راـکنا  ار  ثیدـح  لـصا  دـنچره  يدوهمس - 
.تسین حیحـص  تبـسن  نیا  هک  میدرک  تباـثرتشیپ  اـمو  تسا » رکنم  نیا  : » تـسا هـتفگ  ثیدـح  لاـبند  هـب  هـک  هداد  تبـسن  يذـمرت 

قحلادبع خیش  هکلب  .تسا  هتفگن  نینچ  ثیدح  نیازا  سپ  زگره  يذمرتو 
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.تسا نسح  ثیدح  نیا  تفگ : يذمرت  هک  تسا  هدرک  حیرصت  هاکشملا » حرش  یف  تاعمللا   » رد يولهد 

انأ  » ثیدـح دـّیؤم  ار  نآ  و  دـنک -  یم  دـییأت  تسا  نسح  هک  همکحلاراد » انأ   » ثیدـح هرابرد ي  يذـمرت  هتفگ ي  ار  بلطم  نیا  و 
روط نامه  زین  .تسا  هدرک  حیرصت  نآ  هب  هرـضنلا » ضایّرلا   » و یبقعلا » رئاخذ   » رد يربط  ّبحم  هک  هنوگ  نامه  هتـسناد  ملعلاهنیدم »

انأ  » ثیدـح هراـبرد ي  نـعط  دـنا ، هداد  تبـسن  يذـمرت  هـب  ار  ملعلاهنیدـم » اـنأ   » ثیدـح هراـبرد ي  نـعط  نیرّـسفم  زا  یـضعب  هـک 
.دش هدروآ  لیصفت  هب  يوون  نخس  ّدر  رد  هتشذگ  رد  هک  دنا ، هداد  تبسن  وا  هب  زین  ار  همکحلاراد »

یم رب  ناشیاه  ترابع  رهاظ  زا  و  دننک ، یم  لقن  يذمرت  زا  مه  اب  ار  ثیدح  ود  ره  ّتنس  لها  نارگشهوژپ  زا  يرایسب  نیا ، رب  هوالع 
هچ نآ  هب  هّجوت  اب  تسین ؛ هدیـشوپ  بلطم  نیا  هک  تسا ، هدرک  لقن  يرییغت  ره  نودب  دوخ  حیحـصلا »  » رد ار  ود  نآ  يذمرت  هک  دیآ 

هتفگ زا  يریگ  هرهب  اب  همکحلاراد ،»  » ثیدـح زا  وا  لقن  تابثا  زین  و  ملعلاهنیدـم »  » ثیدـح زا  يذـمرت  لقن  تاـبثا  رد  میدروآ  رتشیپ 
و قعاوصلا »  » رد یّکم » رجح  نبا   » هچ نآ  رد  دـینک  لـّمأت  هک  امـش  رب  تسا  هتـسیاش  .دراد و  تلـالد  نآ  رب  هک  موـق  ناـگرزب  ياـه 

دوصقم يارب  ناگرزب  نیا  ياه  ترابع  هک  دنا ، هدروآ  نیبغاّرلا » فاعسإ   » رد يرـصم » نابـص   » و يوبنلا » دقعلا   » رد ینمی  سوردیع 
.تسا رت  حضاو  رت و  حیرص  بولطم  و 

و دشاب ، یم  راکـشآ  یغورد  يدوهمـس  بناج  زا  ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح هرابرد ي  يذـمرت  هب  نعط  نداد  تبـسن  یلک ، روط  هب  و 
هدش ي فیرحت  هخسن ي  یّتح  حیحـص و  هخـسن ي  هب  رگا  و  دشاب ، هدروآ  يذمرتلا » عماج   » هب هعجارم  نودب  ار  هتفگ  نیا  هک  دیاش 

انأ  » ثیدـح فذـح  دـنا ، هداد  ماجنا  ناگدـننک  فیرحت  هک  يراک  نوچ  داد ، یمن  يذـمرت  هب  یتبـسن  نینچ  دوب ، هدرک  هعجارم  نآ 
هدش فیرحت  ای  حیحـص و  هخـسن  چیه  تسا و  نآ  هب  رکنم »  » هملک ندوزفا  اب  همکحلاراد » انأ   » ثیدح ندراذگ  یقاب  و  ملعلا » هنیدم 
دوخ هدهع ي  رب  نآ  وا  نایب  دنک ، اعّدا  نینچ  سک  ره  و  دشاب ، هدروآ  رکنم »  » تغل اب  ار  ملعلاهنیدـم » انأ   » ثیدـح هک  میا  هتفاین  يا 

.تسا وا 

نوچ دشاب ، یم  لطاب  زین  يراخب  هب  تسا » رکنم   » هک هتفگ  نیا  نداد  تبسن  اّما 
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سپ .تسا  هتفگ  همکحلاراد » انأ   » ثیدح هرابرد ي  يراخب  ار  هملک  نیا  هک  تسا  هدمآ  هنـسحلا » دصاقملا   » و هروثنملا » یلآللا   » رد
.دشاب یم  لطاب  نداد ، تبسن  ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح هب  ار  هتفگ  نیا 

تسا لطاب  رکبوبا  يرترب  ثیدح و  نیا  نایم  نتشادن  تافانم  ياعّدا   - 2

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تماما  رب  راکـشآ  ياه  تلالد  رایـسب و  ياه  تهج  زا  اهباب » ٌّیلع  ملعلاهنیدم و  انأ   » ثیدح ییوس  زا 
ثیدح نیا  دیاب  ای  سپ  .دیامن  یمن  دیدرت  مالسلا  هیلع  ماما  قلطم  تیملعا  يرترب و  رب  نآ  تلالد  رد  يدنمدرخ  چیه  دراد و  تلالد 
يرترب هب  داقتعا  زا  تسد  دیاب  ای  دندرک و  اه  یبصان  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  دوش  هداد  شندوب  یگتخاس  هب  مکح  ددرگ و  راکنا 

.تشادرب مالسلا  هیلع  ماما  رب  رکبوبا 

راکشآ رکبوبا » يرترب  اب  درادن  تافانم  ًاقلطم  و  : » دیوگ هک  ثیدح  قیقحت  تابثا و  زا  سپ  يدوهمـس  هتفگ ي  نیا  ندوب  لطاب  سپ 
.تسین مالسلا  هیلع  ماما  قلطم  يرترب  هب  داقتعا  زج  يا  هراچ  فیرش  ثیدح  نیا  ندش  تباث  زا  سپ  نوچ  دش ؛

تسا لطاب  رکبوبا  يرترب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  یهاوگ  ياعّدا   - 3

دیتسناد يواخس  نخـس  هب  خساپ  زا  .تسا  لطاب  رکبوبا  يرترب  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  نداد  یهاوگ  رب  شیاعّدا  نینچ  مه 
یتایاور هک  تسین  هدیشوپ  نوچ  دنرادن ، یـساسا  هیاپ و  دشاب ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ییانعم  نینچ  نّمـضتم  هک  یتایاور  هک :

.تساه نآ  نوتس  هک  هدرک  لقن  يراخب  هچ  نآ  هژیو  هب  تسا  لطاب  اه  نآ  نتم  دانسا و  دنا و  هدش  هدرمش  غورد  یگتخاس و 

تسا لطاب  زین  نآ  هب  ماما  ریغ  یهاوگ  ياعّدا   - 4

يارب تیلضفا )  ) نآ هب  شریغ  یلع و  یهاوگ  هب  : » دیوگب يدوهمـس  ات  تسا  هداد  یهاوگ  نآ  هب  یـسک  هچ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ریغ 
نآ نایب  دنک ، ییاعدا  نینچ  سک  ره  .دشاب و  هداد  یهاوگ  نآ  هب  هک  میتفاین  ار  هشیپ  تلادع  باحصا  زا  یسک  ام  هک  یلاح  رد  وا ؟»

...تسام و رب  ناهرب  لیلد و  نیرت  نشور  اب  نآ  ندومن  لطاب  تسوا و  ِدوخ  هدهع  رب 
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قلطم يرترب  ناوارف  هوـجو  هـمه  نآ  اـب  ییاـیور  ناوـت  کـش  یب  رکبوـبا ، قـح  رد  ناـنآ  زا  یکی  زا  يزیچ  نـینچ  رودـص  ضرف  هـب 
.درادن ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تسا نیغورد  وا  شناد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یهاوگ  ياعّدا   - 5

نیرترب نیرتاـناد و  رکبوـبا  تفگ : داد و  یهاوـگ  وا  شناد  هب  زین  یلع  : » تسا نینچ  مـالک  نیا  رد  يدوهمـس  نـیغورد  ياـهاعّدا  زا 
ناینیشیپ ياه  یگتخاس  زا  رگا  یّتح  دروآ  یم  شیارب  يردصم  يدوهمـس  شاک  يا  و  درک ؟ تیاور  ار  نیا  یـسک  هچ  .تسا » نانآ 

هچ درادـن  اه ) یگتخاس   ) تاعوضوم رد  يرثا  لحم و  هک  دـنک  یم  لالدتـسا  يزیچ  هب  هنوگچ  هک  تسوا  زا  روآ  یتفگـش  و  دوب !؟
رد دوبن و  تّجح  هیماما  يارب  دوب  هدش  لقن  مه  حاحصلا  رد  رگا  هک  دنچ  ره  .دوش  یم  هدناوخ  حاحـصلا »  » هک ییاه  باتک  هب  دسر 

.اه یگتخاس  هب  دسر  هچ  تشادن ؛ يدوس  اه  نآ  لباقم  رد  جاجتحا 

تسا غورد  فالتخا  دراوم  رد  رکبوبا  تیناقح  ياعّدا   - 6

یب ییاـعّدا  هک  دوب ،» وا  اـب  قـح  هک  نیا  رگم  دـندرکن  فـالتخا  يزیچ  رد  : » تسا يدوهمـس  هتفگ  نیا  نیغورد  ياـهاعّدا  رگید  زا 
هلأسم ي كدـف و  هیـضق ي  هفیقـس و  نایرج  زج  رگا  تسا و  رامـش  یب  شندوب  لطاب  رب  ياه  ناهرب  اه و  لـیلد  هکلب  تسا ، ناـهرب 

یلع نایم  هک  دوب  ییاهدادخر  نوچ  دوب ، هدنـسب  رکبوبا  ندوب  لطاب  ندرکاطخ و  رب  یناهرب  لیلد و  ناونع  هب  اه  نیمه  دوبن ، سمخ 
تمصع ّتنـس ، باتک و  اب  نوچ  دشاب ، رکبوبا  اب  قح  هک  دنک  یمن  قیدصت  يدنمدرخ  چیه  و  داتفا ، فالتخا  رکبوبا  مالـسلا و  هیلع 
یناطیـش ارم  : » دـنک یم  یفّرعم  نینچ  ار  شدوخ  رکبوبا  اّما  تسا ، هدـش  تباث  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  ترـضح  نینمؤملاریما و 

« .موش یم  شراتفرگ  هک  تسا 

تسین هتفریذپ  دوب ، هاتوک  رکبوبا  تّدم  هکنیا  هب  راذتعا   - 7

رد وا  يارآ  اـه و  هتفگ  سپ  دوب ، باحـصا  نیرتاـناد  ًاـقلطم  رکبوبا  رگا  هک : دراد  هّجوت  دوخ  رب  دراو  لاکـشا  هب  يدوهمـس  ییوـگ 
هب ارچ  و  تساجک ؟ نوگانوگ  لئاسم 
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ینالوط ّتلع  هب  وا ، شناد  نتفاین  ترهش  : » تسا هتفگ  نینچ  هدرب و  هانپ  رکبوبا  بناج  زا  یشارترذع  هب  سپ  تفاین ؟ ترهـش  شناد 
لها نادـنمدرخ و  دزن  رذـع  نیا  اّما  .تسا » ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذـگرد  زا  دـعب  وا  هب  جاـیتحا  اـب  وا  تّدـم  ندوبن 

: تهج دنچ  زا  تسین  هتفریذپ  تریصب 

صخـش یملع  لاـمک  شناد ، هب  نتفاـی  ترهـش  كـالم  هکلب  تسا ، عونمم  تّدـم  لوط  رب  شناد ، رد  ترهـش  فّقوت  هک : نیا  یکی 
اب ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شناد  هک  دینیب  یمن  رگم  .تسا  رتشیب  نآ  هب  ترهـش  دشاب ، رتنوزفا  شناد  هچ  ره  سپ  .تسا 
اب دـسر ، یمن  وا  شناد  ترهـش  مهد  کی  هب  نیـشیپ  ناربمایپ  شناد  هک  تفای  ترهـش  نانچ  شتّما  نایم  رد  گنرد  یهاتوک  دوجو 

.دوش یم  هدز  لثملا  برض  وا  رمع  هب  هک  يا  هنوگ  هب  هتفای  ترهش  رمع  لوط  هب  هک  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  نوچ  يربمایپ  دوجو 

کی دوجو  ببس  هب  هن  تسا ، یفتنم  شناد -  ینعی  نآ -  لصا  هک  تفاین  ترهـش  تهج  نیا  زا  رکبوبا  شناد  هک  تسا  نیا  تقیقح 
.دشاب وا  تّدم  یهاتوک  هک  عنام 

نیرتاناد رگا  هک  دوب ، ینالوط  شگرم  ات  مالـسا  شریذپ  زاغآ  زا  رکبوبا  رمع  نکیل  میریذپب ، ار  روکذـم  فّقوت  رگا  هک : نیا  مود  و 
نامز رد  هکنیا  هب  ندروآ  ّتلع  اّما  تفای و  یم  ترهش  وا  شناد  دش و  یم  راکشآ  وا  تیملعا  راثآ  تّدم  نیا  رد  دوب ، یم  باحـصا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گرم  زا  دعب  وا  هب  جایتحا  ماگنه  هب  دوبن و  یجایتحا  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدنز 
ار مدرم  زاین  مینیب  یم  ور  نیا  زا  تسه و  لاح  همه  رد  باحصا  نیرتاناد  هب  زاین  نوچ  تسین ، دنمدوس  دشن ، ینالوط  وا  تّدم  ملس ، 

ربمایپ تافو  زا  سپ  یگدـنز و  نارود  رد  تسا  نیرتاـناد  تقیقح  رد  عقاو و  هب  ناـشیا  هک  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب 
هب ییامنهار  تیاده و  ار  تّما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مینیب  یم  تهج  نیا  زا  و  ملـس .  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
یم نینچ  مه  و  بابلا » تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب ، ٌّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » ناش هدومرف  نیا  اب  دـنیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس 

هنیدم ي رد  هچ  نمی  هب  رفس  رد  هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهاوتف  اه و  تواضق  هک  مینیب 
.تسا هتفای  ترهش  هّرونم 

ربمایپ زا  سپ  شتفالخ  نارود  رد  وا  ّتیملعا  هب  دسر  هچ  دشاب ؛ هتـشاد  وا  شناد  رب  تلالد  هک  تسا  هدـشن  لقن  يزیچ  رکبوبا  زا  اّما 
نارود هب  دسر  هچ  و  تّما ، زاین  و 
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 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح 

نیا عنام  شرمع  ندوبن  ینالوط  نکیلو  دوب ، وا  شناد  ترهش  نامز  رکبوبا  تفالخ  نارود  هک  تسا  هدروآ  يدوهمـس  هچ  نآ  اب  اّما 
ندشراکـشآ نامز  رفن  هس  نآ  تفالخ  نارود  دیوگ  هک  دراد  تافانم  دمآ ، دهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  ینابنب  هتفگ ي  نیا  دـش  ترهش 

هعجارم ي ّتلع  نیا  و  دـش ، نانآ  میلعت  تّما و  يدـنم  هرهب  زا  عنام  تفـالخ  ياـهراک  هب  ناـشندوب  لوغـشم  هکلب  دوبن ، ناـنآ  شناد 
هدیشوپ ناگتفای  تیاده  ناهاگآ و  رب  اعّدا  هتفگ و  ود  نیا  نایم  دوجوم  داضت  سپ  .دوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ناشیا 

.تسین

هتـساوخ ي نیا  لاـح  نیا  اـب  میریذـپب ، مه  ار  وا  هب  زاـین  زا  سپ  شرمع  ندوبن  ینـالوط  ّتلع  هب  وا  شناد  نتفاـین  ترهـش  رگا  موس :
رد تفای ، یمن  ترهش  مه  شا  یهارمگ  ینادان و  تسیاب  یم  لقاال  تفاین  ترهش  ششناد  رگا  نوچ  دنک ، یمن  قّقحم  ار  يدوهمس 

ماکحا هب  وا  لهج  رکبوبا و  ینادان  هک  دبای  یم  ار  يدایز  رایـسب  دراوم  یبوخ  هب  راثآ  رابخا و  هب  تبـسن  هاگآ  صخـش  ره  هک  یلاح 
رکبوبا ییاناد  ياعّدا  يارب  ییاج  هاگ  نآ  و  تسا ، رابخا  نیا  زا  یـشخب  لماش  نعاطملا » دییـشت   » باتک دزاس و  یم  رهاـظ  ار  یعرش 

!! وا قلطم  تیملعا  ياعّدا  هب  دسر  هچ  دنام  یمن 

ناشیا هب  ود  نآ  هعجارم ي  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تیملعا  هب  نیخیش  فارتعا   - 8

نارگید نوچمه  شدوخ -  هک  یلاح  رد  دـنک ؛ یم  رکبوبا  يارب  تیملعا  ياعّدا  هنوگچ  هک  تسا  يدوهمـس  زا  بجع  همه ، نیا  اـب 
ار ترـضح  تیملعا  هب  ود  نآ  فارتعا  دنک و  یم  تیاور  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  رمع  رکبوبا و  هعجارم ي  رابخا  زا  یـشخب 

.دوش یم  روآدای 

هلیـسو ي هب  مکح  نیا  ضقن  و  هناوید ، نز  ندرک  راسگنـس  هب  رمع  مکح  هراـبرد ي  نیدـقعلا » رهاوج   » شباـتک رد  دوخ  يدوهمس 
یلع و يارب  قاّفتا  نیا  هک  دنا  هدرک  تیاور  یـضعب  .رمع و  کلهل  یلع  الول  تفگ : رمع  سپ  یتیاور : رد  : » دیوگ مالـسلا  هیلع  ماما 

لقن يردخ  دیعسوبا  زا  ناّمس  نبا  : » دیوگ زین  باتک  نامه  رد  و  .داد » خر  هنوگ  نیمه  هب  رکبوبا 
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هدرک فرطرب  ار  شهودنا  هداد و  ار  شخساپ  وا  دوب و  هدیسرپ  وا  زا  يزیچ  هک  یلاح  رد  دیوگ  یم  یلع  هب  رمع  دینـش  هک  دنک  یم 
دوخ يدوهمـس  .تسا و  مالـسلا  هیلع  ماـما  ّتیملعا  رب  نشور  یلیلد  نیا  و  .دراذـگن » یقاـب  وـت  زا  دـعب  ارم  دـنوادخ  یلع ! يا  : » دوـب

نآ ياهدننام  نیا و  متفگ : : » دیوگ ور  نیا  زا  .دشاب  یم  اهباب » ٌّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح دهاوش  زا  نیا  هک  تسا  هدرک  فارتعا 
« .دشاب یم  اهباب » ٌّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح رب  یهاوگ  تسا ، هدمآ  باب  نیا  رد  یلع  تلیضف  رد  هک 

یلع ام  نیرترواد  تفگ : رمع  دیوگ : یلع  لاح  حرش  رد  بیرقتلا » حرش   » رد یقارع  نیز  : » دیوگ نیدقعلا » رهاوج   » رد يدوهمـس  و 
وا زا  ریغ  ینطقراد و  ار  هذاعتـسا  نیا  : » تفگ .دـشابن » شیدـنا  هراچ  نآ  رد  نسحلاوبا  هک  یلکـشم  زا  درب  یم  هاـنپ  هراومه  و  تسا ،

« .نسحوبا اهل  سیل  هلضعم  نم  هّللاب  ذوعأ  تسا : نینچ  شظفل  دنا و  هدرک  تیاور 

یلع دوب ، وا  اب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  یلاح  رد  میدمآ ، هّکم  هب  رمع  اب  دـیوگ : هدروآ  يردـخ  دیعـسوبا  زا  هک  یتیاور  رد  و  تفگ :
« .دشابن ناشنایم  رد  نسحوبا  هک  منک  یگدنز  یمدرم  نایم  رد  هک  نیا  زا  دنوادخ  هب  مرب  یم  هانپ  تفگ : رمع  تفگ : وا  هب  يزیچ 

یلـص ادخ  لوسر  باحـصا  زا  یـسک  ایآ  دش : هتفگ  ءاطع  هب  دیوگ : هدرک  لقن  نامیلـسوبا  نب  کلملادبع  زا  یبهذ  ظفاح  : » تفگ و 
« .مناد یمن  هنوگ  نیا  ار  یسک  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ : دوب ؟ یلع  زا  رت  هیقف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

یهورگ زا  ار  نآ  دننام  هدرک و  تیاور  ار  نآ  شحیحص  رد  يراخب  اناضقا ، ) یلع   ) تسام نیرترواد  یلع  رمع : هتفگ ي  : » تفگ و 
« .تسا هدرک  لقن  باحصا  زا 

هنیدـم مدرم  نیرترواد  هک  میدرک  یم  وگو  تفگ  هراوـمه  تفگ : هک  هدرک  لـقن  دوعـسم  نبا  زا  كردتـسملا  رد  مکاـح  : » تفگ و 
« .دندرکن لقن  ار  نآ  یلو  تسا  حیحص  ثیدح  نیا  تفگ : مکاح  .تسا و  یلع 

لوسر يا  تفگ : نمی ، هب  یضاق  ناونع  هب  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نداتـسرف  ناتـساد  تسا : نیا  نآ  لصا  : » تفگ و 
رب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  سپ  مناد ؟ یمن  ار  تواضق  مناوج و  نم  هک  یلاح  رد  منک  تواضق  ناشنایم  هک  يداتسرف  ارم  ادخ 

ادنوادخ : » تفگ دز و  ما  هنیس 
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رفن ود  نایم  تواضق  رد  دـیرفآ  ار  اه  هدـیرفآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یـسک  قح  هب  تفگ : .نادرگ  تباث  ار  شنابز  نک و  شتیادـه 
« .تسا حیحص  شدانسا  تفگ : مکاح  دندرک و  تیاور  ار  نآ  مکاح  دووادوبا و  .مدرکن  کش  زگره 

: هک دندرک  تیاور  دنا  هدش  هدرمش  هقث  هک  يدارفا  زا  یناربط  دمحا و  : » تفگ و 

هدنراد ي مالسا و  رد  متّما  نیرتزاتشیپ  جاودزا  هب  ار  وت  هک  يوش  یمن  یضار  ایآ  تفگ : همطاف  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
»؟ مروآرد يرابدرب ، نیرتگرزب  شناد و  نیرتشیب 

ثیدح نیا  هرابرد ي  ناهبزور  نبا  نخس  اب  - 9

هراشا

یّلح هماّلع  جاجتحا  خساپ  رد  دنتسه  وا  راوخ  هزیر  نیرّخأتم  تسا و  ّتنس  لها  روهـشم  نامّلکتم  زا  هک  يزاریـش  ناهبزور  نب  لضف 
« اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف ي  و  ینودقفت » نأ  لبق  ینولس   » مالسلا هیلع  ماما  هدومرف  هب 

: میوگ دیوگ : نینچ 

یم تلالد  نوگانوگ  فراعم  اـه و  شناد  رب  شا  یهاـگآ  اهدادـخر و  هراـبرد ي  وا  نهذ  روضح  شناد و  يرایـسب  رب  ثیدـح  نیا 
تّما يارب  هکلب  دـشاب ، هفیلخ  ملعا ، هک  تسین  بجاو  اریز  تسین ؛ تماـما  رب  ّصن  رب  یلیلد  اـّما  تسا  مّلـسم  روـما  نیا  ماـمت  دـنک و 

« .میتفگ هک  هنوگ  نامه  دندیزگ  یمنرب  ار  وا  دوبن ، تماما  يارب  حلصا  رکبوبا  رگا  دوب و  دهاوخ  حلصا  نیملسم  ماظن  ظفح 

هتفاین مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  قلطم  تیملعا  رب  ملعلا » هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح تلـالد  هب  فارتعا  زج  يا  هراـچ  ناـهبزور ، نبا  میوگ :
یمن مالسلا  هیلع  ماما  تفالخ  رب  ّصن  ثیدح  نیا  دیوگ  یم  تهج  نیا  زا  و  دنک ، یم  راکنا  ار  هفیلخ  يارب  تیملعا  طرش  اّما  تسا ،

.دوبن ملعا  هک  دنچره  دنک ؛ یم  تّما  طّسوت  تفالخ  يارب  رکبوبا  باختنا  هب  لالدتسا  و  دشاب ،

: تسین هتفریذپ  تهج  دنچ  زا  وا  هتفگ ي  اّما 

ار نآ  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامرورـس  تفالخ  رب  نشور  ياه  لیلد  زا  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح تسخن :
.میدرک نایب  باتک  نیشیپ  ياه  شخب  رد  هجو  نیدنچ  زا 

بوجو رب  هدش ، دییأت  ّتنس  لها  نیرّسفم  ياه  هتفگ  اب  هک  ّتنس  باتک و  مود :
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دـش و نایب  تسا ، نیقی  عطق و  دـیفم  هک  رایـسب  ياه  لیلد  اب  رتشیپ  بلطم  نیا  .دراد و  تلالد  تفالخ  تماـما و  يارب  ملعا  شنیزگ 
هب نامه  تشادن ، دوجو  تسا ، هدومرف  مالسلا  امهیلع  تولاط  ترضح  مدآ و  ترضح  ناتـساد  رد  ناحبـس  دنوادخ  هچ  نآ  زج  رگا 

.دوب هدنسب  ناهرب  لیلد و  ناونع 

رتظفاح ياـعّدا  ندوب  لـطاب  تهج  نیا  زا  .تسا و  حلـصا  تّما  يارب  رتظفاـح و  هزوح  يارب  ملعا  هک  تسین  يدـیدرت  کـش و  موس :
رکبوبا تقو  هچ  یتسار  هب  .شندوبن  ملعا  هب  فارتعا  اب  هارمه  دوش ، یم  راکـشآ  رکبوبا  ندوب  تّما  يارب  حلـصا  هزوح و  يارب  ندوب 

؟ اه يراتفرگ  تالکشم و  ندوشگ  رد  ای  راّفک ؟ اب  داهج  گنج و  ياه  نادیم  رد  ایآ  تسا ؟ هدوب  هزوح  يارب  رتظفاح 

يوس زا  باختنا  نیا  هک  میریذـپب  ضرف  هب  و  تسا ، نشور  مدرم  طّسوت  تفالخ  يارب  رکبوبا  باـختنا  هب  لالدتـسا  داـسف  مراـهچ : و 
، شنیزگ نیا  هب  هک  تسا  یناـسک  رب  لاکـشا  بیترت  نیمه  هـب  دـندرک و  شباـختنا  هـک  تـسا  یمدرم  ناـمه  رب  لاکـشا  دوـب ، مدرم 

.دننک یم  رکبوبا  تماما  یتسرد  رب  لالدتسا 

ناهبزور نبا  زا  يرگید  نخس 

، میدروآ هچ  نآ  زا  يرت  بیرغ  رتزیگنا و  تفگـش  نخـس  همکحلاراد » انأ   » ثیدح و  ملعلا » هنیدم   » ثیدـح هرابرد ي  ناهبزور  نبا 
هیلع یلع  راوخ  هزیر  فالخ ، نودـب  ناگمه  مدرم  .شناد  مود : بلطم  : » دـیوگ هللا  همحر  یلح  هماّلع  موحرم  هک : رارق  نیا  زا  .دراد 

تیاـهن رد  مالـسلا  هیلع  ناـشیا  نوچ  یلقن ، ياـیاضق  یعرـش و  ماـکحا  ینیقی و  ياـه  شناد  یقیقح و  فراـعم  رد  دنتـسه ، مالـسلا 
، دندوب وا  هب  تبسن  مدرم  نیرتنابرهم  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  وا  تمزالم  دوب و  نتخومآ  رب  قوش  یـشوهزیت و 

یلص ادخ  لوسر  دوش و  یم  رتاناد  نارگید  زا  ًاترورض  سپ  دش ، یمن  ادج  ناشیا  زا  زور  بش و  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، میظع  رایسب 
رد يذـمرت  .تـسا  نـید  شناد و  مزلتـسم  تواـضق  .تـسا و  یلع  امـش  نـیرترواد  دـنیامرف : یم  وا  قـح  رد  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا 

: هک دنک  یم  تیاور  شحیحص 

تیاور حاحصلا  رد  يوغب  و  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » تفگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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« اهباب یلع  همکحلاراد و  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : دنک  یم 

زا وا  هک  تسین  یّکش  تسا ، هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شناد  زا  هدنـسیون  هچ  نآ  : » دیوگ نخـس  نیا  خساپ  رد  ناهبزور  نبا 
هللا یلـص  ربمایپ  نیـشناج  وا  هک  یلاح  رد  دـشابن ، نینچ  هنوگچ  و  دنتـسه ، دـنمزاین  وا  هب  ملع  نآ  رد  مدرم  تسا و  تّما  نادنمـشناد 

حیحـص زا  هچ  نآ  اّما  .درادـن  یعازن  یـسک  نیا  رد  .دـشاب و  یم  فراعم  قیاقح  ياه  ییاـبیز  شناد و  غـالبا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
اه هقث  زا  کی  چیه  زا  کیرـش ، زا  زج  هک  تسا  هتخانـشان  ثیدح  دیوگ : حاحـص  رد  يوغب  یلو  .تسا  حیحـص  هدرک ، لقن  يذمرت 
رد ات  درک ، یم  لقن  ار  تسا  هدروآ  ثیدـح  ياه  بیع  زا  هچ  نآ  هک  دوب  هتـسیاش  .تسا  برطـضم  شدانـسا  تسا و  هدـشن  هتخانش 

« .دشاب نیما  لقن 

: تسا بیرغ  تهج  دنچ  زا  نخس  نیا  و 

تسا تّما  نادنمشناد  زا  هک  تهج  نیا  زا  طقف  هن  ، تسا تّما  نیرتاناد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   - 1

« .تسا تّما  نادنمـشناد  زا  وا  هک  تسین  یّکـش  هدروآ ، نینمؤـملاریما  شناد  زا  هدنـسیون  هچ  نآ  : » دـیوگ یم  ناـهبزور  نبا  هک  نیا 
هنوگ نامه  تسا ، تّما  نیرتاناد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ناشیا  نوچ  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  قح  رد  طیرفت 

.تسا هدرک  فارتعا  مالسلا  هیلع  ماما  تیملعا  هب  دوخ  نیشیپ  هتفگ ي  رد  ناهبزور  نبا  نآ  رب  هفاضا  .میدرک  تباث  نیا  زا  شیپ  هک 

دندنمزاین وا  هب  ربمایپ ، هب  ناشیدنمزاین  دننامه  مدرم   - 2

شناد همه ي  رد  مدرم  مامت  هکلب  تسین ؛ تّما  نادنمـشناد  زا  یکی  هب  ناشزاین  دننامه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  مدرم  يدنمزاین 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  نوچ  تسا  هدروآ  یّلح  هماّلع  هک  هنوگ  نامه  دنتسه  وا  ِناوخ  راوخ  هزیر  ماکحا  اه و 

نبا رگا  سپ  .دوب  نانآ  نیرتاناد  نوچ  دندوب ، وا  دنمزاین  شناد  رد  نانآ  سپ  تشاد ، ناشیا  اب  ار  تمزالم  نیرتشیب  دوب و  ملس  هلآ و 
نیا نوچ  ییوس ، مه  نیا  هب  ابحرم  سپ  تسا ، هدرک  هدارا  نینچ  .دندوب » دنمزاین  وا  هب  ملع  نآ  رد  مدرم  : » شا هتفگ  نیا  زا  ناهبزور 

هک يدنمزاین  ندرک  ریما  تسا  حیبق  اریز  دنک ، یم  تباث  ار  ربمایپ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  لصفالب  تفالخ  ینعم 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  جارعم  بحاص  شناد  زا  راشرس  زاین و  یب  هک  یسک  رب  تسا  راکشآ  گرزب  رایسب  ياه  تجاح  رد  شیدنمزاین 
هک تسا  نیا  رتشیب  نامگ  و  هدـش ، راکـشآ  ینمـشد  بکترم  تسا ، هدرک  هدارا  ار  يرگید  ینعم  ناهبزور  نبا  رگا  .تسا و  ملـس  و 

.تسا هدرک  فارتعا  مالسلا  هیلع  ماما  تیملعا  هب  نیشیپ  هتفگ  رد  نوچ  دشاب ، یم  لّوا  ینعم  راتساوخ 

تسا شناد  غالبا  رد  یبن  ّیصو  ماما  هک  نیا  هب  ناهبزور  نبا  فارتعا   - 3

غالبا رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  وا  هک  یلاح  رد  دشابن ، نینچ  هنوگچ  : » تسا نینچ  ناهبزور  نبا  هتفگ ي  نتم 
ماما ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  وا  هک  نیا  رد  دراد  تحارـص  نیا  و  .دشاب » یم  فراعم  قیاقح  ياه  ییابیز  شناد و 

وا زا  دعب  ماما  زا  ریغ  ملعا و  زا  ریغ  فراعم ، قیاقح  ياه  ییابیز  شناد و  غالبا  رد  ربمایپ  نیـشناج  هک  دریذپ  یمن  لقع  نوچ  تسا ،
یـسک نامه  تسین ، ریذپادج  هتـشارفا ) مچرپ   ) بوصنم مَلَع  نیا  زا  تیملعا  نوچ  دشاب ، يرگید  سک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رترب ندوب  لطاب  و  حوجرم ، نداد  حـیجرت  ندوب  تشز  تهج  زا  .تسا و  هتفاـی  صاـصتخا  هدـش ) زیربل  شناد   ) بوبـصم ملع  هب  هک 
.لوضفم نتشاد 

ار هچ  نآ  اّما  .تسا  هدـش  يراج  شناـبز  رب  هک  تسا  یّقح  هلمج ي  .تسین » یعازن  بلطم  نیا  رد  ار  یـسک  سپ  : » شا هتفگ  سپس 
یم لالدتـسا  داهـشتسا و  زا  بولطم  نامه  نیا  و  دراد ، مالـسلا  هیلع  ماـما  تیملعا  رب  تلـالد  هدرک  داهـشتسا  نآ  هب  یلح  هماـّلع  هک 

دوش و ماما  تماما  میلست  هک  تسا  ناهبزور  نبا  رب  نیاربانب  .دش  هتفگ  راب  نیدنچ  هک  تسا  تفالخ  تماما و  مزالم  تیملعا  دشاب و 
.دنک اهر  ار  تماما  رد  عازن 

يذمرت تیاور  هب  وا  فارتعا   - 4

« ملعلا هنیدم  انأ   » ثیدح دنس  تحص  هب  فارتعا  .تسا » حیحص  سپ  هدروآ ، يذمرت  حیحـص  زا  هچ  نآ  اّما   » هک ناهبزور  نبا  نخس 
ینبم مکحم  ياه  ناهرب  ندش  اپرب  مغر  یلع  هدرک  مالسلا  هیلع  ماما  تیملعا  رب  ثیدح  نیا  تلالد  هب  فارتعا  ناهبزور  نبا  تسا و 

 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ِینیشناج  يارب  ملعا  نّیعت  رب 

سپ دراد ، مالـسلا  هیلع  ماما  تماما  رب  تلالد  دش  هدروآ  نیا  زا  شیپ  هک  يرایـسب  ياه  تهج  زا  ملعلا » هنیدم   » ثیدح نینچ ، مه  و 
فارتعا مه  هجیتن  هب  هک  دوب  ناهبزور  نبا  رب 
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.تسا هدرک  فارتعا  همّدقم  هب  هک  هنوگ  نامه  دنک 

هماّلع رب  ناهبزور  نبا  لاکشا  ّدر   - 5

: دیوگ حاحص  رد  يوغب  یلو  : » دیوگ هک  یّلح  هماّلع  هب  ناهبزور  نبا  نعط  اّما 

هک دوب  هتسیاش  و  تسا ، برطضم  شدانسا  تسا و  هدشن  هتخانش  اه  هقث  زا  کی  چیه  زا  کیرـش ، زا  زج  هک  تسا  هتخانـشان  ثیدح 
: تهج دنچ  زا  تسا  دودرم  نیا  .دشاب » نیما  لقن  رد  ات  درک ، یم  لقن  ار  تسا  هدروآ  ثیدح  ياه  بیع  زا  هچ  نآ 

نانآ طّسوت  يذمرت  حیحص  زا  ملعلاهنیدم  انأ  ثیدح  نتخادنا 

؟ دشاب هتشاد  دوجو  یّلح  هماّلع  خسن  رد  هدرک  رکذ  ناهبزور  نبا  هک  يا  هلمج  هکنیا  رب  تسه  یلیلد  هچ   - 1

هفاضا و رظن  زا  ّتنـس  لها  دزن  حاحـصلا  هب  فوصوم  ياه  باتک  هکلب  تسین ، كدـنا  ثیدـح  ياه  باتک  رد  اـه  هخـسن  فـالتخا 
هاکـشم  » و ریثـک » نبا  لوصـالا  عماـج  : » دـننام دـنام ؛ یمن  هدیـشوپ  هدـننک  هعجارم  رب  هک  دـنراد  فـالتخا  لیدـبت  رییغت و  دوـبمک و 

هک يذمرت » حیحـص   » تسا و ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح بلطم ، نیا  رب  دهاوش  زا  و  يراق ...» یلع  ِهاقرملا  « » يزیربت بیطخ  ِحیباصملا 
هدرک و فارتعا  نآ  تحـص  هب  دوخ  ناهبزور  نبا  دنک و  یم  لقن  يذمرت » حیحـص   » زا ار  ثیدح  نیا  هللا  همحر  یّلح  هماّلع  یتسناد 
: دـنا هدرک  لقن  يذـمرت  زا  ار  نآ  دارفا  نیا  هماّلع  زا  شیپ  و  .تسا » حیحـص  هدرک ، لقن  يذـمرت  حیحـص  زا  هچ  نآ  اّما  : » تسا هتفگ 

«. لوؤسلا بلاطم   » رد یعفاش  هحلط ي  نبدّمحم  و  لوصألا » عماج   » رد يرزج  ریثا  نبا 

.تسا هدرک  فارتعا  ملعلا » هنیدم   » ثیدح زا  يذمرت  تیاور  هب  هّنسلا » جاهنم   » رد تسا  هماّلع  رصاعم  هک  یناّرح  هیمیت ي  نبا  و 

: دننام دنا ، هدرک  لقن  يذمرت ، زا  ار  نآ  زین  ّتنس  لها  زا  هللا  همحر  یّلح  هماّلع  رب  رّخأتم  ياملع  زا  یهورگ  و 

« لئاضفلا حیجرت  یلع  لئالّدلا  حیضوت   » شباتک رد  دمحا  نیّدلا  باهش  دّیس 

« ءافلخلا خیرات   » رد یطویس  نیّدلا  لالج 

« ِیلع ناوید  حرش  حتاوفلا -   » رد يدبیم  نیّدلا  نیعم  نب  نیسح 
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« داشّرلا يدهلا و  لبس   » شا هریس  رد  یماشلا  فسوی  نبدّمحم 

« هقرحملا قعاوّصلا   » رد یّکم  رجح  نبا 

« ضفاورلا ضقاون   » شباتک رد  مودخم  ازریم 

« يوبّنلا دقعلا   » رد سوردیع  هّللادبع  نب  خیش 

« ِّيوسلا طارّصلا   » رد يرداق  یناخیش  دومحم 

« هاکشملا لاجر  ءامسأ   » رد يولهد  قحلادبع  خیش 

« هیّنسلا بلاطملا  ریسیت   » رد یسلماربش  نیّدلارون 

« ساربنلا  » رد یناروک  يدرک  میهاربا 

« هیندللا بهاوملا  حرش   » رد یناقرز  یقابلادبع  نبدّمحم 

« نیبغاّرلا فاعسا   » رد يرصم  ناّبص  نبدّمحم 

« لآملا هریخذ   » رد یعفاش  یلیجع  نیّدلا  باهش 

« يونثملا حرش   » رد مولعلارحب  هب  روهشم  یلعلادبع  يولوم 

، دراد دوجو  هک  يزیچ  و  تسا ، هدـشن  رکذ  يذـمرت »  » دوـجوم ياـه  هخـسن  رد  اـهباب » ٌّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح همه  نیا  اـب 
.دشاب یم  اهباب » ٌّیلع  همکحلاراد و  انأ   » ثیدح

يوغب هتشون ي  حیباصم »  » رد فیرحت 

، هدرک لقن  ار  اهباب » ٌّیلع  همکحلاراد و  انأ   » ثیدـح هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، هنوگ  نیمه  زین  يوغب  هتـشون ي  حـیباصملا »  » باـتک رد 
زا ار  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  ّتنـس  لها  ياملع  ناگرزب  زا  یهورگ  .تسا و  هدرک  لقن  زین  ار  اـهباب » ٌّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح

ِیکم لضف  نبدمحا  هاقرملا ،»  » رد يراق  یبقعلا ،» رئاخذ   » و هرضنلا » ضایّرلا   » رد يربط  ّبحم  دننام : دنا  هدرک  لقن  يوغب  حیباصم » »
هدروآ باتک  نآ  زا  نسح  ثیداحا  شخب  رد  ار  نآ  يوغب  هک  دنا  هدرک  حیرصت  نانآ  زا  یـضعب  ...نانآ و  ریغ  و  لآملا » هلیـسو   » رد

.تسا یلاخ  اهباب » ٌّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح زا  میدرک ، ادیپ  یسرتسد  اه  نآ  هب  هک  حیباصم »  » زا ییاه  هخسن  یلو  ...تسا 
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هکنیا نیع  رد  اذـل  .دـنراد  زین  قاحلا ، هدایز و  عون  زا  یفیرحت  نانآ  و  تسا ، حـیباصم »  » رد طاقـسا  فذـح و  عون  زا  یفیرحت  نیا  و 
ای فیعـض  هب  نآ  رد  : » تسا هدرک  حیرـصت  نینچ  شباتک  زاغآ  رد  دنکن و  لقن  شباتک  رد  ار  اهرکنم  هک  هدومن  مزلم  ار  دوخ  يوغب 

« رکنم  » فـصو اـب  هک  مینیب  یم  ار  یثیدـح  شباـتک  رد  مـه  زاـب  .متـسج » يرود  یگتخاـس  اـی  رکنم  لـقن  زا  مدرک و  هراـشا  بـیرغ 
: تسا نینچ  نآ  نتم  هدش و  فیصوت 

دـمآ و دوب ، سیق  زا  مرادـنپ  یم  هک  يدرم  هک  میدوـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  تفگ : هک  هدـش  لـقن  هریرهوـبا  زا  » 
: تفگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  منک ؟ تنعل  ار  ریمح  ادخ  لوسر  يا  تفگ :

اج نیا  زا  (1) .تسا » رکنم  دنشاب  یم  نامیا  نما و  لها  ناشدوخ  ماعط و  ناشناتسد  مالـس و  ناشناهد  دنک  تمحر  ار  ریمح  دنوادخ 
هلیـسو ي هب  تسا ، هدش  هدناجنگ  هدوزفا و  باتک  نیا  رد  رکنم »  » ظفل هک  دـننک  یم  فارتعا  اه  نآ  ققحم  نادنمـشناد  هک  ینیب  یم 

نیا ینعی  تسا ، رکنم  شا : هتفگ  : » دیوگ یلاخلخ  رّفظم  نبدّمحم  نیّدلا  سمش  .دنا  هدش  هتسناد  ثیدح  هب  تفرعم  لها  هک  یناسک 
؛ دشاب ثیدح  هب  تفرعم  لها  یکی  زا  دشابن و  ّفلؤم  زا  اج  نیا  رد  رکنم  ظفل  ندوزفا  هک  دور  یم  لامتحا  .دشاب  یم  رکنم  ثیدـح 

« .دیوج يرود  رکنم  لقن  زا  هک  هدش  مزتلم  باتک  زاغآ  رد  نوچ  دش ، یمن  نآ  ضّرعتم  دوب ، رکنم  رگا  نوچ 

ّفلؤم اریز  ثیدـح ، هب  تفرعم  لها  زا  یکی  زا  تسا  یقاحلا  تسا ،» رکنم   » ترابع تسا : هتفگ  حـیباصم  حراـش  : » تسا هاـقرم »  » رد
لقن زا  هک  هدش  مزتلم  باتک  زاغآ  رد  نوچ  دـش ، یمن  نآ  ضّرعتم  تسا ، رکنم  ثیدـح  نآ  هک  تسناد  یم  رگا  هّنـسلا  ییحم  ینعی 

« .تسا رتاناد  باوص  هب  دنوادخ  دیوج و  يرود  رکنم 

رد اه  بّصعتم  زا  یـضعب  طّسوت  هدـش  هدـناجنگ  بلاطم  زا  هدروآ  ناهبزور  نبا  هک  یترابع  هک  درادـن  داعبتـسا  ام  رظن  هب  دـعب ...  و 
اذل هدوبن و  یّلح  هماّلع  موحرم  هخسن ي  رد  ...دنشاب و  هدش  فیصوت  ثیدح  هب  تفرعم  لها  هب  هک  دنچره  دشاب ، حیباصملا »  » باتک

یهاگیاج هماّلع  رب  ناهبزور  نبا  لاکشا  سپ  .تسا  هدومنن  رکذ  ار  نآ 
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.درادن

نبا هچ  نآ  مه  زاب  یلو  دـشاب ، هدوب  مه  یّلح  هماّلع  موحرم  هخـسن ي  رد  دـشاب و  يوغب  هتفگ ي  ترابع ، نآ  مینک  ضرف  رگا  ًایناث :
هیاپ نیا  رب  ترابع  نآ  رکذ  زا  یّلح  هماّلع  موحرم  ندرک  يراددوخ  : » مییوگ یم  هاگنآ  نوچ  تسین ؛ دراو  هدروآ ، نابز  رب  ناهبزور 

«. تسین هتفریذپ  رارقا  زا  دعب  راکنا   » و .تسا » دودرم  يرگید  رب  تسا و  هدش  هتفریذپ  نتشیوخ  رب  نادنمدرخ  رارقا  : » هک تسا 

تّوبن هنیـس ي  زا  هک  تسا  یظافلا  نیا  دـعب ، اّما  : » دـیوگ هدـش  فورعم  حـیباصم »  » هب هک  شباتک  زاـغآ  رد  يوغب  هک : نیا  حیـضوت 
نییبّنلا متاخ  نیلـسرملا و  دّیـس  زا  هک  تسا  ییاه  ثیدـح  و  هتـشگ ، ناور  تلاسر  ندـعم  زا  هک  تسا  ییاـه  ّتنـس  و  هدـش ، رداـص 

باتک رد  ار  اه  نآ  نایاوشیپ  تسا ، هدـمآ  نورب  يراکزیهرپ  ناد  غارچ  زا  هک  دنتـسه  یکیرات  رد  ياه  غارچ  اـه  نآ  .تسا  هدیـسر 
دیدـپ اه  ّتنـس  زا  يا  هرهب  نانآ  يارب  دـنوادخ  باتک  زا  دـعب  ات  مدروآ  درگ  نادـباع  يارب  ار  اه  نآ  نم  و  دـنا ، هدرک  لقن  ناـشیاه 

« .مدرک اهر  ناگرزب  لقن  رب  دامتعا  هیاپ ي  رب  راصتخا  دصق  هب  ار  شیاهدانسا  .دهد  ناشتعاط  هار  رد  یکمک  دروآ و 

« اهباب ٌّیلع  همکحلاراد و  انأ   » ثیدح رب  شدوخ  فارتعا  هب  اه  فیصوت  نیا  سپ  دشاب ، یم  شباتک  ياه  ثیدح  زا  وا  فیـصوت  نیا 
و هدرک ، راـکنا  رارقا  زا  سپ  تقیقح  رد  تسا ، رکنم )  ) هتخانـشان ثیدـح  هک  دـنک  اـعّدا  نیا  زا  سپ  يوـغب  رگا  سپ  تسا ، قـبطنم 

.تسا هتسج  يرود  شراکنا  لقن  زا  هماّلع  اذل  .تسین و  هتفریذپ  رارقا  زا  سپ  راکنا 

، ثیدح ياه  بیع  ندیشوپ  هن  تسا ، يوغب  ياه  بیع  يارب  یـششوپ  نخـس ، نیا  رکذ  زا  هماّلع  نتـسج  يرود  یلو  میتفریذپ ، ًاثلاث :
.تسا هدرب  نامگ  ناهبزور  هک  هنوگ  نآ 

تسا و هدشن  هتخانش  اه  هقث  زا  کی  چیه  زا  کیرـش ، زا  زج  هک  تسا  هتخانـشان  ثیدح   » وا هتفگ ي  تسا : نینچ  نخـس  نیا  نایب  و 
: دشاب یم  اعّدا  ود  لماش  تسا » برطضم  شدانسا 
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شعالّطا یمک  تسد و  یهاتوک  رب  اعّدا  نیا  تسا  هدشن  هتسناد  يا  هقث  چیه  زا  کیرـش  زا  زج  هتخانـشان و  ثیدح  هک : نیا  تسخن 
کیرش زا  ریغ  ییاه  هقث  روهشم و  ثیدح  تسین و  هدیشوپ  هاگآ  رگـشهوژپ  رب  هک  روط  نامه  تسین ، هنوگ  نیا  نوچ  دراد ، تلالد 

.دیتسناد ار  نآ  لیصفت  هب  نیا  زا  شیب  هک  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ 

نیا زا   - دوش یمن  نآ  ندوب  نسح  ای  حیحـص  ثعاب  نیا  تسا ، هدرک  لقن  ار  نآ  کیرـش  اـهنت  هک  دـشاب  مه  نینچ  رگا  لاـح  ره  هب 
.دنک و یم  حیرصت  یبقعلا » رئاخذ   » و هرضّنلا » ضایرلا   » رد يربط  ّبحم  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هدرمـش  نسح  ار  نآ  يذمرت  تهج ،
رد یطویـس  زین  هتـسناد و  حیحـص  راثآلا » بیذـهت   » رد ار  نآ  مه  يربط  ریرج  نبا  دـشاب و  یم  کیرـش  لقن  هب  اهنت  يذـمرت  تیاور 

لبس  » رد یماش  هک  هنوگ  نامه  هتسناد  حیحص  ار  نآ  يروباشین  مکاح  .تسا و  هدرکن  تیاور  کیرش  زا  زج  ار  نآ  عماوجلا » عمج  »
ظفاح دنا و  هدرک  حیرصت  نآ  هب  هّیندللا » بهاوملا  حرـش   » رد یناقرز  و  هّیّنـسلا » بلاطملا  ریـسیت   » رد یـسلماربش  و  داشّرلا » يدهلا و 

هب ییاه  خـساپ  زا  لقن  هب  هعونـصملا » یلآللا   » رد هک  هنوگ  نآ  یئالع  دـنا و  هتـسناد  نسح »  » ار نآ  مه  يدابآزوریف  دـجم  ییالع و 
یـضاق ِیعخن  هّللادبع  رـسپ  کیرـش  : » دیوگ تسا  هدمآ  يوغب ، هتـشون ي  حیباصملا »  » ياه ثیدـح  رب  ینیوزق  جارـس  ياه  ضارتعا 

هقث و دـیوگ : یلجع  .تسا و  هتـسناد  هقث  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  هدروآ و  يریـسفت  شیارب  يراخب  هدرک و  جاجتحا  وا  هب  ملـسم  تسا 
نـسح وا  دّرفت  نیاربانب  .مدـیدن  شناد  رد  کیرـش  زا  رتراـکزیهرپ  ار  یـسک  زگره  دـیوگ : سنوی  نب  یـسیع  تسا و  ثیدـح  وکین 

« .تسا

.تسا هدروآ  ار  بلطم  نیمه  همکحلاراد » انأ  : » ثیدح زا  دعب  حیحّصلا » دقن   » شباتک رد  مه  يدابآزوریف  و 

هچ ات  ددرگ ، یمن  نآ  یتسـس  ثعاب  زگره  و  دشاب ، یمن  ثیدح  ندوب  نسح  ای  حیحـص  عنام  لقن ، رد  کیرـش  ندوب  هناگی  نیاربانب 
!! دنشاب هدش  هارمه  کیرش  اب  فیرش ، ثیدح  نیا  تیاور  رد  مه  يرگید  هقث ي  دارفا  هک  دسر 

ار اه  نآ  دـنک ، هّجوت  ثیدـح  نیا  ياهدانـسا  هب  سک  ره  نوچ  تسا ؛ لطاب  ًـالماک  .تسا  برطـضم  شدانـسا  هک : هتفگ  نیا  مود  و 
لزلزت و هنوگره  نودب  تباث و  دّدعتم ،
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تسا هدشن  هدیمهف  تسرد  ماقم  نیا  رد  يذمرت  نخـس  هک  تسا  ّتلع  نیدب  لطاب  ياعّدا  نیا  رب  بلاغ  نامگ  .دبای و  یم  یبارطـضا 
: تسا رارق  نیا  زا  بلطم  نایب  و 

هیلع نینمؤملاریما  زا  یحبانص ، زا  هلفغ ، نبدیوس  زا  لیهک ، نبهملـس  زا  کیرـش ، زا  شدانـسا  اب  ار  همکحلاراد » انأ   » ثیدح يذمرت 
دافم .دنا » هدرکن  دای  یحبانـص  زا  یلو  دنا  هدرک  تیاور  کیرـش  زا  ار  ثیدح  نیا  یـضعب  : » دیوگ سپـس  تسا ، هدرک  لقن  مالـسلا 

نینمؤملاریما زا  هلفغ ، نبدیوس  زا  لیهک ، نبهملـس  زا  کیرـش ، زا  ناثّدحم  زا  یـضعب  طّسوت  ثیدـح  نیا  ندرک  تیاور  نخـس  نیا 
هدرب نامگ  هدیدن ، رگید  یخرب  تیاور  رد  هدید و  یـضعب  تیاور  رد  ار  یحبانـص »  » يوغب هک  یماگنه  سپ  .دشاب  یم  مالـسلا  هیلع 

زا هک  تسا  یعبات  نایوار  زا  هلفغ » نبدیوس   » نوچ تسا ، حیحص  دانسا  ود  ره  هک  تسا  هدشن  هّجوتم  و  دراد ، یگتفشآ  شدانسا  هک 
یهاگ هطساو و  نودب  مالسلا  هیلع  ترضح  زا  یهاگ  نیاربانب  تسا ؛ هدرک  تیاور  هطساو  نودب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
رتشیب یگتسویپ  رطاخ  هب  یحبانـص »  » یکی رد  .تسا و  لصّتم  حیحـص و  تیاور  ود  ره  سپ  .تسا  هدرک  لقن  یحبانـص »  » هطـساو اب 

.تسا هدش  رکذ  اهدانسا 

نیّدـلا حالـص  ظفاح  .دـنا  هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  ّتنـس  لها  ناگرزب  زا  نارگـشهوژپ  یـضعب  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هّجوت  اـب 
مرضخم ياه  یعبات  زا  هلفغ  نبدیوس  نوچ  دنک ، یمن  دراو  داریا  نآ  رب  هدرک  فذح  ار  یحبانـص  هک  یـسک  تیاور  : » دیوگ ییالع 
اهدانسا رتشیب  یگتسویپ  يارب  یحبانص  شدانسا  رد  سپ  تسا ، هدینـش  ثیدح  نانآ  زا  هدومن و  كرد  ار  هناگراهچ  يافلخ  تسا و 

« .تسا هدش  هدرب  مان 

مرضخم یعبات  هلفغ  نبدیوس  نوچ  دنک ؛ یمن  دراو  داریا  نآ  رب  هدرک ، فذح  ار  یحبانص  هک  یـسک  تیاور  : » دیوگ يدابآزوریف  و 
رتشیب یگتـسویپ  رطاخ  هب  یحبانـص  زا  ندرب  مان  سپ  تسا ، هدینـش  نانآ  زا  هدرک و  تیاور  یلع  ناـمثع و  رمع و  رکبوبا و  زا  تسا ،

« .دشاب یم  اهدانسا 

زا هکلب  مالـسلا ،  هیلع  ماما  ِدوخ  زا  هن  ار  ثیدـح  هلفغ  نبدـیوس  تسا و  هدوب  طـلغ  دانـسا  زا  یحبانـص  فذـح  میریذـپب  ضرف  هب  و 
هدرک اطخ  هدرک ، فذـح  دانـسا  زا  ار  یحبانـص »  » هکنآ سپ  دوش ، یمن  دانـسا  رد  یگتفـشآ  ثعاب  رما  نیا  تسا ، هدینـش  یحباـنص 

تسا و
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ییوج بیع  بجوم  دانسا ، کی  رد  يوار  ياطخ  و  تسا ، هدش  هدرب  مان  نآ  رد  یحبانـص »  » هک تسا  حیحـص  يرگید  هورگ  تیاور 
هب حدـق  يارب  روما  نیا  لثم  هب  ندروآ  ّتلع  سپ  .دـناسر  یمن  ثیدـح  دنـس  لصا  هب  ینایز  دوش و  یمن  يرگید  حیحـص  دانـسا  رد 

صن بلطم  نیا  رب  یلحملا »  » باتک رد  مزح  نبا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، ییایح  مک  یتخسرس و  يور  زا  حیحص ، دنـسم  ياه  ثیدح 
تباث ار  اهباب » ٌّیلع  همکحلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح میدروآ ، ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح تادـّیوم  شخب  رد  ار  وا  نخـس  رتشیپ  و  هدروآ ،

یشهوژپ نینچ  يارب  .دییامرف  هعجارم  نآ  هب  دیتساوخ  رگا  میتفگ ؛ نخـس  ثیدح  نیا  دروم  رد  ینطقراد  نخـس  هرابرد ي  میدرک و 
.تسا قیفوتلا  یلو  دنوادخ  تسا و  رتراوازس  نآ  هب  هعجارم 

یّلح هماّلع  موحرم  رگا  .تسین و  یمهفدب  مّهوت و  زج  يزیچ  همکحلاراد ، » انأ   » ثیدح دانسا  یگتفـشآ  ياعّدا  هک  دش  نشور  سپ 
ناـهبزور هک  يزیچ  ...تسین و  یبـیع  ثیدـح  رد  ًادـبا  تسا و  هدـناشوپ  ار  يوغب  ياـه  بیع  تقیقح  رد  هتـسج ، يرود  شرکذ  زا 

نوبرخی : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  .تشادـن  یملع  قیاـقد  رد  وا  یمهف  مک  يوـغب و  مّهوـت  ندرکـالمرب  زج  يرمث  هدرب ، ناـمگ 
(1) نینمؤملا .» يدیأ  مهیدیأب و  مهتویب 

هحلط ي نبا  نیّدـلا  لامک  لقن  هب  مینک  یم  عطق  ار  ناشیاه  نابز  دـنرب ، راک  هب  بّصعت  یتخـسرس و  يزارد و  نابز  هورگ  نآ  رگا  و 
« هیعفاشلا تاقبط   » و نانجلا » هآرم   » رد يونسا  یکبس و  لماک  لیلجت  اب  شلاح  حرش  هک  هدوب  یّلح  هماّلع  موحرم  زا  شیپ  هک  یعفاش 

هماّلع هک  هنوگ  نامه  يوغب ، هتـشون ي  حـیباصملا »  » زا اهباب » ٌّیلع  همکحلاراد و  انأ   » ثیدـح زا  تسا  هدـمآ  نارگید  ياـه  باـتک  و 
: تسا مالسلا  هیلع  ماما  ملع  ياه  لیلد  نایب  رد  وا  ترابع  نتم  نیا  تسا و  هدرک  لقن  ار  نآ  یّلح 

« نیطبلا عزنألا   » تفص هب  داهـشتسا  رد  رتشیپ  تسا و  هدرک  تیاور  شحیحـص  رد  شدانـسا  اب  يذمرت  هچ  نآ  تسا : هلمج  نآ  زا  «و 
: هک دش  هدروآ  نینمؤملاریما  يارب 

نب نیسح  دّمحموبا  ماما  و  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا : هدرک  لقن  ار  نآ  حیباصملا »  » هب موسوم  شباتک  رد  يوغب  یـضاق  دوعـسم 
نیا زا  داد ، صاصتخا  هناخ  هب  ار  تمکح  رهش و  هب  ار  شناد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  نکیل  اهباب . » یلع  همکحلاراد و  انأ  »

زا رتریگارف  عفن  رت و  ناوارف  ياه  يدـنمدوس  رتشیب ، ياـه  هتـشر  رت و  عیـسو  ياـه  شخب  رت و  هدرتسگ  ياـه  هنوگ  شناد  هک  تهج 
رظن زا  هک  تسا  یعفاش  ثّدـحم  هیقف  نیا  لقن  نیا  (1) .داد » صیـصخت  رتکچوک  هب  ار  صخا  رتگرزب و  هب  ار  معا  اذل  دراد ، تمکح 

، هدرب نامگ  ناهبزور  نبا  هک  یترابع  نآ ، رد  تسا و  هماّلع  لـقن  قباـطم  شلقن  تسا و  هدوب  یّلح  هماـّلع  موحرم  زا  رت  شیپ  یناـمز 
دنوادخ و  تسا ، هدرک  فیرحت  راک  هانگ  ياه  تسد  ار  حیباصملا »  » ياه هخسن  نکیلو  تسا  راد  تناما  لقن  رد  هماّلع  نوچ  تسین ،

.تسا هدنهد  يرای  وا  قیفوتلا و  یلو 

ثیدح نیا  هرابرد ي  یّکم  رجح  نبا  نخس  اب  - 10

هراشا

یلع تفگ  ناوت  یمن  اهباب » یلع  ملعلاهنیدم و  انأ   » ربخ هب  دانتـسا  اب  : » دیوگ دوخ  نامگ  هب  رکبوبا  ّتیملعا  ثحب  رد  یّکم  رجح  نبا 
نـسُح ای  تّحـص  نتفریذپ  اب  یّتح  تسا و  هتفرگ  رارق  نعط  دروم  ثیدح  نیا  دمآ -  دـهاوخ  هکنانچ  اریز -  تسا ؛ رتاناد  رکبوبا  زا 
نکمم اسب  هچ  نوچ  درادـن ، تیملعا  ياضتقا  بابلا ، » تأـیلف  ملعلا  دارأ  نمف  : » تیاور .دـشاب و  یم  هنیدـم  نیا  بارحم  رکبوبا  نآ ،

.تسا و رتاناد  هکنآ  فالخ  رب  تسا ، مدرم  يارب  يرتشیب  تغارف  نایب و  حیضوت و  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  دنورب  ملعا  ریغ  دزن  تسا 
رد یلع  فقـس و  نامثع  اهراوید ، رمع  هیاپ ، رکبوبا  مشناد و  رهـش  نم  دـیوگ : هک  تسا  سودرف  ربخ  ضراعم  تیاور  نآ  نینچ  مه 
هک تسا  هنوگ  ناـمه  نتفر  رد  يوـس  هب  ِناـمرف  تروـص  نیا  رد  .تسا  ناـنآ  نیرتاـناد  رکبوـبا  هک  دراد  تحارـص  نیا  .تسا و  نآ 

، دنتسه رد  زا  رتالاب  فقس  راوید و  هیاپ و  تسا  مولعم  ًاترورض  هک  تهج  نآ  زا  یلبق ، دارفا  رب  وا  تفارش  ینوزفا  ّتلع  هب  هن  میتفگ ،
خساپ نیا  ییاهنت  هب  یضعب  و 
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یلع نیونت  عفر و  اب  میقتـسم » یلع  طارـص  اذـه  : » تئارق هیاپ ي  رب  تسا  ّولع  هشیر  زا  اهباب » ٌّیلع   » رد ّیلع  ظفل  هک  دـنا  هداد  ار  ّذاش 
(1) .تسا » هدرک  تئارق  بوقعی  هک  هنوگ  نآ 

ملعلاهنیدم ثیدح  ببس  هب  تسا  ملعا  یلع 

هراشا

دراد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ترضح  تیملعا  رب  تلالد  دش ، هداد  حیـضوت  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  ملعلا  هنیدم  ثیدح  میوگ :
ناگتشرف زا  یّتح  ناگدیرفآ  نیرتاناد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  ناشیا  سپ  .تشذگ  ام  زا  نآ  ریرقت  هک  هنوگ  نامه 

يرایسب ياه  هتفگ  .دشاب  یم  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح ینعم  لولدم و  نیا  تسا و  یهلا  ناگداتسرف  ناربمایپ و  بّرقم و 
حنملا  » باـتک رد  یّکم  رجح  نبا  ِدوـخ  ياـه  تراـبع  تسا  هلمج  نآ  زا  دـهد ، یم  یهاوـگ  بلطم  نـیا  رب  ّتنـس  لـها  ناـگرزب  زا 

یمن ار  هلـالکلا »  » و بـألا »  » ینعم یّتح  هک  ار  یـسک  هک  قعاوّصلا »  » باـتک رد  وا  يدـعب  ياـعّدا  زا  تفگـش  لاـح  نیا  اـب  هّیکملا .»
هک تسا  نآ  قح  نیاربانب ، .دـمآ  دـهاوخ  هک  راکـشآ  ییاه  غورد  چوپ و  ییاـهاعّدا  دانتـسا  هب  مه  نآ  تسا ؛ هدرمـش  ملعا  هتـسناد ،

.تسا ملعا  یلع  دوش : هتفگ 

تسا لطاب  هتفرگ ، رارق  هنعط  دروم  ثیدح  هک  نیا  ياعّدا   - 1

هراشا

زا دشاب ، یم  اه  هشقانم  نیرت  تشز  زا  تسا » هتفرگ  رارق  نعط  دروم  ثیدح  نیا  دـمآ - دـهاوخ  هکنانچ   - اریز : » شا هتفگ  نیا  اّما  و 
ناگرزب ياه  هتفگ  هیاپ ي  رب  دـیتسناد ، نیا  زا  شیپ  ار  شندوب  رودّـصلا  یعطق  رتاوت و  هکلب  نآ و  ندوب  تباث  تحـص و  هک  ور  نآ 

...دراذگ یمن  یقاب  لاق  لیق و  يارب  ییاج  هک  يا  هنوگ  هب  ّتنس ، لها  نارگشهوژپ  نادنمشناد و 

وا ياعّدا  نیا  داسف  رد  هجو  نیدنچ  لماش  هداد ، هلاحا  نآ  هب  دمآ ) دهاوخ  « ) یتأیـس  » هملک ي اب  هک  ییاج  رد  رجح  نبا  نخـس  سپ 
دروم ثیدح  نیا  : » دیوگ هک  دراد 
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هب هک  دـینادب  : » دـیوگ قـعاوّصلا »  » باـتک مهن  باـب  زا  مود  لـصف  رد  رجح  نبا  تسا : نینچ  نآ  حرـش  و  تسا ...» هتفرگ  رارق  نعط 
رد هّتبلا  یشاب ، هتـشاد  دای  هب  هک  تسا  وت  رب  و  دمآ ، دهاوخ  یلع  ياه  تلیـضف  زا  تیب  لها  لئاضف  رد  يرایـسب  ياه  ثیدح  يدوز 

ثیدح لهچ  هب  اج  نیا  تسا و  هدمآ  یلع  لیاضف  زا  ییاه  هشوگ  رکبوبا ، ياه  تلیـضف  هرابرد ي  نیـشیپ  ياه  ثیدح  زا  يرایـسب 
« .تسوا كانبات  لیاضف  زا  نوچ  مدرک ، هدنسب 

يدع نبا  و  ءافعـضلا ،»  » رد یلیقع  مکاح و  یناربط و  و  هّللادبع ، نبرباج  زا  طسوألا »  » رد یناربط  رازب و  مهن -  ثیدح  دیوگ « : سپ 
ملعلا و هنیدم  انأ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  یلع  زا  مکاح  يذـمرت و  و  رمع ، نبا  زا 
و اهباب ، » یلع  همکحلاراد و  انأ  : » یلع زا  يذـمرت  دزن  يرگید  تیاور  رد  و  بابلا » تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  : » یتیاور رد  و  اـهباب » یلع 

« . یملع ُباب  ٌیلع  : » يدع نبا  دزن  يرگید  تیاور  رد 

رد ار  وت  رفن  ود  نیا  يوون و  يزوج و  نبا  هلمج  زا  تسا  یگتخاس  هک  دننآ  رب  یهورگ  دنا ، هتفشآرب  ثیدح  نیا  هرابرد ي  مدرم  و 
ثیدح ملع  رد  یسک  يوون  زا  دعب  دنا : هتفگ  ثّدحم  نارگشهوژپ  زا  یضعب  هک  اج  نآ  ات  .تسا  سب  نآ  قرط  ثیدح و  هب  تفرعم 
حیحـص ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  هغلابم  شتداع  رب  انب  مکاح  و  دوش ، وا  يواـسم  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  هدـشن  کـیدزن  وا  هب 

« .تشذگ شا  هرابرد  نخـس  .تسا و  ینـسح  ثیدح  هک  هدرک  بیوصت  ثیدـح  هب  هاگآ  رخأتم و  نارگـشهوژپ  زا  یـضعب  و  تسا ،
رجح نبا  هک  دوش  هتـسناد  ات  میدرک  رارکت  رگید  راب  اـج  نیا  رد  میدروآ  يوون  ییوج  بیع  رب  در  ثحب  رد  هک  ار  نخـس  نیا  (1)و 
لهچ  » زا ناـشیا و  كاـنبات  لـیاضف  زا  مه  نآ  درامـش ، یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  لـیاضف  زا  ار  اـهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح

زا ثیدـح  نیا  لقن  رب  صن  سپـس  .تسا و  هداد  حـیجرت  مالـسلا  هیلع  ماما  لیاضف  رگید  رب  ییوگزاـب  رد  ار  اـه  نآ  هک  ي  ثیدـح »
رد هـک  دـنچ  ره  یلیقع »  » .دـنک و یم  هباحــص  زا  يدادـعت  زا  مکاـح »  » و يذـمرت »  » و يدـع » نـبا   » و یلیقع »  » و یناربـط »  » و رازب » »

و يدع ...  نبا  تیاور  تسا  نینچ  مه  و  دناد ، یم  دییأت  راوازس  ار  وا  تیاور  رجح  نبا  یلو  هدرک ؛ لقن  ار  نآ  ءافعضلا » »
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رارق شباتک  يذمرت و  ناشنایم  رد  هک  دنتـسه ، ّتنـس  لها  دزن  ثیدـح  روهـشم  نایاوشیپ  زا  دـیناد  یم  هک  هنوگ  نامه  ناظفاح  نیا 
.دشاب یم  هناگشش  حاحص  زا  نانآ  دزن  هک  دراد 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ظفل  نیا  توبث  رد  نیا  و  بابلا » تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  : » تسا یتیاور  رد  : » دیوگ یم  رجح  نبا  سپس 
ثیدح ياه  هدننکدییأت  زا  نیا  و  متمکح » هناخ ي  نم  یلع : زا  يذمرت  دزن  يرگید  رد  : » دیوگ یم  سپس  .تسا  رهاظ  ملس  هلآ و  و 

ٌیلع  » ثیدح نینچ  مه  و  تسا ، هدرک  لقن  ار  نآ  اج  نیا  رد  رجح  نبا  هک  تسا  ور  نیا  زا  دشاب و  یم  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  »
«. یملع ُباب 

دروم رد  هاگآ  رّخأتم  نارگـشهوژپ  زا  یکی   » هک نیا  دنک و  یم  حیرـصت  ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدـح مکاح  نتـسناد  حیحـص  رب  سپس 
« .دشاب یم  نسح  هک  هدرک  بیوصت  ثیدح  نیا 

هدرک لقن  ار  نآ  هباحـص  زا  یهورگ  زا  ناظفاح  نایاوشیپ  زا  یهورگ  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  كانبات  لـیاضف  زا  ثیدـح  نیارباـنب 
نارگـشهوژپ زا  یـضعب  و  تسا ، حیحـص  مکاح  دزن  و  دـنا ، هدرک  لقن  مه  ار  اه  نآ  ناـنآ  زا  یهورگ  هک  دراد  یتادـّیؤم  زین  و  دـنا ،

( دـمآ دـهاوخ   ) یتأیـس هملک  اب  هک  دوب  ینخـس  رد  رجح  نبا  ياه  فارتعا  اـه  نیا  .تسا  نسح  یثیدـح  نآ  هک  دـنا  هدرک  بیوصت 
هک شا  هتفگ  نیا  ندرک  لطاب  رد  تسا و  هدنـسب  ار  ام  نمـشد  نتـشاد  مزلم  جاجتحا و  ماـقم  رد  بلاـطم  نیمه  داد و  عاـجرا  نادـب 

.تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  ...تسا و  نوعطم  ثیدح 

: تفگ دیاب  دنا » هتفشآرب  ثیدح  نیا  هرابرد ي  مدرم  : » هک نخس  نیا  هرابرد  اّما  و 

.دنتسین انتعا  دروم  زگره  مه  اه  بّصعتم  اّما  و  دنا ، هتشادن  ینارگن  یگتفشآ و  هراب  نیا  رد  نافصنم 

يزوج نبا  هرابرد ي  نادنمشناد  رظن 

: دوش هتفگ  دیاب  بلطم  دنچ  هنیمز  نیا  رد  يوون » يزوج و  نبا  هلمج  زا  تسا  یگتخاس  هک  دننآ  رب  یهورگ  : » شا هتفگ  اّما  و 
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.تشذگ لیصفت  هب  باتک  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  دودرم  لطاب و  دنا ، هدرک  رکذ  ثیدح  نیا  هرابرد ي  ود  نیا  هچ  نآ  ًالّوا :

صن نانآ  زا  یهورگ  دننک و  یمن  اه  ثیدح  رد  يزوج  نبا  نعط  ییوج و  بیع  هب  ییانتعا  ّتنس  لها  زا  نارگشهوژپ  هک : نیا  مود 
: هلمج زا  ...تسا  هدش  رداص  ناشیا  زا  وا  زا  ییوگدب  مذ و  رد  یفلتخم  نانخس  دنا و  هدرک  يزوج  نبا  ياه  بیع  رب 

« خیراّتلا یف  لماکلا   » رد ریثا  نبا 

« رشبلا لاوحا  یف  رصتخملا   » رد یبّویأ  ءادفلاوبا 

« نانجلا هآرم   » رد یعفای  دعسا  نب  هّللادبع 

« هتسلا لوصفلا   » رد اسراپ  هجاوخ 

« ظاّفحلا هرکذت   » رد و  لاجّرلا » دقن  یف  لادتعالا  نازیم   » رد یبهذ  نیّدلا  سمش 

«. نازیملا ناسل   » رد ینالقسع  رجح  نبا 

«. ظاّفحلا تاقبط   » رد یطویس  نیّدلا  لالج 

«. نیرّسفملا تاقبط   » رد يدوواد  نیّدلا  سمش 

«. هاکشملا لاجر  ءامسأ   » رد يولهد  قحلادبع  خیش 

زا .دـنا  هدرک  حیرـصت  تاعوضوملا »  » شباـتک رد  حیحـص  ياـه  ثیدـح  رب  نعط  رد  يزوج  نبا  یگدزباتـش  رب  ناـنآ  زا  یهورگ  و 
: هلمج

یقارعلا نیز  ثیثحلا ،» ثحابلا   » رد ریثک  نبا  فشاکلا ،»  » رد یبّیط  ِّيورلا ،» لهنملا   » رد هعامج  نبا  ثیدحلا ،» مولع   » رد حالـص  نبا 
رد یطویـس  ثیغملا ،» حـتف   » رد يواخـس  دّدـسملا ،» لوقلا  «، » يراـبلا حـتف   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  اهحرـش ،» ثیدـحلا و  هّیفلا   » رد

يدنـس هّللا  همحر  داشّرلا ،» يدهلا و  لبـس   » رد یماش  فسوی  نبدّمحم  يوارلا ،» بیردت  «، » تاعیدـبلا تکنلا  «، » هعونـصملا یلآللا  »
رد یبلچ  هاشملا ،» لاـجر  ءامـسأ   » رد قحلادـبع  داتـسا  تاـعوضوملا ،» هرکذـت   » رد ینتف  رهاطدّـمحم  هعیرـشلا ،» هیزنت  رـصتخم   » رد

«، بیبللا تاسارد   » رد يدنس  بهاوملا ،» حرش   » رد یناقرز  ینادلا ،» طسولا  کلسملا   » رد يدرک  میهاربا  نونظلا ،» فشک  »
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لوقلا  » رد نامّزلا  نسح  يولوم  راطوألا ،» لین   » رد هعومجملا ،» دئاوفلا   » رد یناکوش  هیدـنلا ،» هضورلا   » رد ریمأ  لیعامـسا  نبدّـمحم 
«. نیقّتملا ءالبنلا  فاحتا   » رد یجونق  يولوم  و  نسحتسملا »

ثیدح هب  يزوج  نبا  نعط  رب  نادنمشناد  ّدر 

« ملعلا هنیدم  »

سانـشرس نادنمـشناد  زا  یهورگ  .تسا و  اه  ثیدح  هرابرد ي  شتایرظن  يزوج و  نبا  هرابرد ي  نانآ  یّلک  ياه  هاگدید  نیا  سپ 
ثیدـح و نادـقان  نینچ  مه  دـنا و  هدرک  ّدر  ار  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ   » ثیدـح هب  وا  نعط  صاـخ  روط  هب  ّتنـس  لـها  ياـناد 

: نوچمه رابخا  رب  ناهاگآ 

ینیوزق جاّرس  ياه  شسرپ  ياه  خساپ  رد  ییالع  نیّدلا  حالص  ظفاح 

هروثنملا یلآللا  رد  یشکرز  نیّدلاردب  قّقحم 

حیحصلادقن رد  يدابآزوریف  نیّدلادجم  هماّلع 

شیاهاوتف زا  یکی  رد  رجح  نبا  ظفاح  مالسالا  خیش 

هنسحلا دصاقملا  رد  يواخس  نیّدلا  سمش  هماّلع 

عماوجلا عمج  يذتغملا و  توق  هعونصملا ، یلآللا  و  تاعیدبلا ، تکنلا  ءافلخلا ، خیرات  رد  یطویس  نیّدلا  لالج  ظفاح 

نیدقعلا رهاوج  رد  يدوهمس  نیّدلارون  هماّلع 

هعیرشلا هیزنت  رد  قارع  نبا  هماّلع 

لامعلازنک رد  یقتم  نیّدلا  ماسح  نب  ّیلع 

تاعوضوملا هرکذت  رد  ینتف  رهاط  دّمحم 

هاقرملا رد  يوره  يراق  یلع 

هّیندللا بهاوملا  حرش  رد  یناقرز  هماّلع 

نیبحملا هفحت  هاجنلا و  حاتفم  راربألا ، لزن  رد  یناشخدب  دّمحم  ازریم 

یلعلا جراعم  رد  ملاعلا  ردص  دّمحم 
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هیدنلا هضورلا  رد  ریما  حالص  نب  لیعامسا  نبدّمحم 
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نیبغاّرلا فاعسا  رد  يرصم  نابص  دّمحم 

لولسملا فیسلا  رد  یتب  یناب  هّللاءانث  یضاق 

هعومجملا دئاوفلا  رد  یناکوش  هاضقلا  یضاق 

بابحألا حیرفت  رد  ثّدحم  یلع  نسح  ازریم 

نینمؤملا هآرم  رد  يونهکل  هّللا  یلو 

نسحتسملا لوقلا  رد  نامّزلا  نسح  يولوم 

لطاب دـیتسناد و  همکحلاراد » انأ   » ثیدـح رب  نعط  رد  وا  زا  هچ  نآ  ببـس  هب  تسین ، زیاـج  ماـقم  نیا  رد  يوون  نخـس  هب  دانتـسا  اـّما 
هنیدم انأ   » ِثیدح هرابرد ي  وا  نعط  اّما  ...میدروآ و  ار  شنانخس  در  رد  ار  ناظفاح  ناگرزب  ياه  هتفگ  میداد و  حیـضوت  ار  شندوب 

ار نآ  ًاحیرص  هک  هتشاد  نآ  رب  ار  ناگرزب  زا  یهورگ  هک  تسا  هدیـسر  تفاخـس  زا  يّدح  هب  دیآ ، یمرب  شمالک  نحل  زا  هک  ملعلا »
یـضاق نیبغاّرلا ، فاعـسا  رد  يرـصم  ناّبـص  هاکـشملا ، لاجر  ءامـسا  رد  قحلادبع  خیـش  ءافلخ ، خیرات  رد  یطویـس  دننام  دننک ، در 

.بابحألا حیرفت  رد  ثّدحم  یلع  نسح  لولسملا و  فیسلا  رد  هّللاءانث 

ثیدح و هب  تفرعم  رد  ار  وت  رفن  ود  نیا  : » درم ود  نآ  تشادـگرزب  رد  یّکم  رجح  نبا  هتفگ ي  طوقـس  میدروآ  هچ  نآ  هب  هّجوت  اب 
ناگرزب نانخـس  زا  سپ  مه  نآ  .تسین  دنمدوس  ناشیارب  هاگیاج  نیا  رد  شیاتـس  نیا  نوچ  دوش ؛ یم  راکـشآ  تسا » سب  نآ  قرط 

نبا هچ  نآ  هکلب  اهباب ؛ » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح هرابرد ي  يوون  نخـس  زین  وا و  نعط  رب  ّدر  و  يزوج ، نبا  نخـس  هرابرد ي 
نبا حدق  رد  یتاملک  نینچ  رجح ، نبا  لثم  رب  هک  تسا  دیعب  رایـسب  نوچ  تسا ، زیگنا  ترفن  یبّصعت  حیرـص و  یغورد  هدروآ  رجح 

نآ و  يوون ، زا  شیاتس  رد  وا  هتفگ ي  تسا  هنوگ  نیمه  .دنامب و  هدیشوپ  هابتشا  تلفغ و  تّدش  طلغ ، ترثک  هب  وا  تبسن  يزوج و 
هعماج ي هب  ار  شیاه  لقن  ثیدـح و  هب  وا  یـسانشان  یعالّطا و  مک  هک  تسوا  بّصعت  رگنایامن  میدروآ  شا  هتفگ  در  رد  رتشیپ  هچ 

.دراد یم  مالعا  یملع 

ییحی دراد : لاکـشا  دنچ  .تسا » حیحـص  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  هغلابم  شتداع  ربانب  مکاح  : » رجح نبا  هتفگ ي  نیا  اّما  و 
، يربط ریرج  نبدّمحم  نیعم و  نب 
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هغلابم هتفگ  نیا  رد  مکاح  نیاربانب  ...میدروآ  لیصفت  هب  ًالبق  هنوگ  نامه  دنا ، هدرک  مکح  فیرش  ثیدح  نیا  تحص  هب  وا  زا  شیپ 
هدرک رکذ  شندوب  حیحـص  رب  رایـسب  ياه  ناهرب  مکحم و  ياه  لیلد  ثیدح  نتـسناد  حیحـص  رب  نوزفا  مکاح  اّما  تسا ، هدرکن  يا 

.تفای دهاوخرد  دنک ، هعجارم  شیاه  هتفگ  هب  سک  ره  هک  تسا 

نـسح ار  ثیدح  هک  درب  یم  مان  ار  نارگـشهوژپ  یـضعب  وا  .دوش  یم  راکـشآ  رجح  نبا  بّصعت  هوجو  زا  يرگید  هجو  اج  نیا  زا  و 
هب مه  ار  مکاح  اّما  درب و  یمن  ماـن  دـنا ، هدروآ  صن  نآ  تحـص  رب  هک  يربط  نیعم و  نب  ییحی  دـننام  یناـسک  زا  یلو  دـنا ، هتـسناد 

ار يزوج  نبا  نوچ  ینانعاط  نعط  هک  دنچره  نارگشهوژپ  یـضعب  نتـسناد  نسح  هب  شفارتعا  سپ  .دنک  یم  فیـصوت  ولغ  هغلابم و 
زا هدنرادهگن  دنوادخ  و  تسین ، نامتک  لباق  وحن  چیه  هب  هک  تسا  یتباث  تقیقح  ندناشوپ  رب  یـشالت  لاح  نیع  رد  اما  دنک  یم  در 

.تسا تخسرس  دناعم  ره  متس 

هیکملا حنملا  رد  رجح  نبا  طسوت  ثیدح  نتسناد  نسح   - 2

« ملعلا هنیدم   » ثیدح هک  اج  نآ  دنک  یم  در  هیزمهلا » هدیصقلا  حرش   » رد هیکملا » حنملا   » باتک رد  شدوخ  ار  رجح  نبا  نخـس  نیا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نآرق  ياه  شناد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دنک  یم  لالدتـسا  نآ  هب  دناد و  یم  نسح  لماک  تحارـص  اب  ار 

« ءاجهلا اهنع  نابأ  فورح  نع  مولع  نم  هتایآ  تنابأ  مک  : » دیوگ يریصوب  هتفگ  حرش  رد  وا  .تسا  هدرب  ثرا  هب  ملس  هلآ و 

.درک رادیدپ  ار  اهنآ  ءاجه  هک  یفورح  زا  درک ؛ راکشآ  ار  ییاه  شناد  رایسب  هچ  شیاه  هیآ 

هیلع هللا  یلـص  ناشیا  هتفگ : یکی  دنا و  هدرک  يوریپ  یعفاش -  ینعی  وا  زا  املع  : » دـیوگ یعفاش  زا  ییاه  هتفگ  لقن  زا  سپ  رجح  نبا 
رود ای  کیدزن  تسا  نآرق  رد  شلـصا  ای  نآ  هک  تسین  نیا  زج  درک  مکح  يزیچ  هب  ای  درک  تواضق  اـی  تفگ  هچره  ملـس  هلآ و  و 

؟ تساـجک نآ  رد  اهارـسناوراک  رکذ  دـش : هتفگ  وا  هب  .تسا  نآ  رد  هک  نـیا  زج  تـسین  ناـهج  رد  يزیچ  تـفگ : يرگید  .دـشاب و 
ریغ ًاتویب  اولخدت  نأ  حانج  مکیلع  سیل  : » یلاعت شا  هدومرف  رد  تفگ :
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یسک يارب  تسه  نآرق  زا  شجارختسا  ناکما  هک  نیا  زج  تسین  يزیچ  تفگ : يرگید  .تساهارسناوراک و  نآ  سپ   (1) هنوکسم »
هروس ي رخآ  زا  لاس  هس  تصـش و  ینعی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رمع  لوط  یّتح  تسا  هدنامهف  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  نادقف  رد  هک  تسا  هدمآ  نباغت  شلابند  هب  تسا و  موس  تصـش و  هروس  نوچ  دش ، طابنتـسا  نوقفانم 
هیلع و هللا  یلـص  شربمایپ  سپـس  هدرک ، مّلکت  نآ  هب  هکنآ  زج  درادـن  هطاحا  نآرق  هب  سک  چـیه  تفگ : يرگید  دراد و  روهظ  ملس 
هب دـندرب  ثرا  هب  وا  زا  هباحـص  ناـگرزب  ار  نآ  رتشیب  سپـس  دوش ، یم  بوسحم  ادـخ  رثأتـسم  ملع  هک  هچ  نآ  ریغ  رد  ملـس ،  هلآ و 

شیامرف تهج  زا  یلع  نوچ  وا و  ریغ  دوب و  نانآ  نیرتاناد  رمع  نبا  ّصن  هب  هک  رکبوبا  دننام  دنتـشاد ، شناد  رد  هک  یتوافت  روخارف 
یلع ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » دـنناد یم  یگتخاس  ار  نآ  هک  یناسک  نامگ  فـالخ  رب  نسح  ثیدـح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا 

: تفگ هک  ساّبع  نبا  دوخ  نوچمه  تسا و  یلع  زا  مدرک  راکشآ  ناتیارب  ریسفت  زا  هچ  نآ  همه  تفگ : ساّبع  نبا  اج  نیا  زا  و  اهباب »

تّمه سپـس  دندرب ، ثرا  هب  وا  زا  ار  نآ  رتشیب  ناعبات  سپـس  .مبای  یم  لاعتم  دنوادخ  باتک  رد  ار  نآ  منک  مُگ  ار  يرتش  راسفا  رگا 
ره ات  دـندرک  نوگانوگ  ار  شیاـه  شناد  سپ  دـنتفرگ ، شود  رب  نونف  مولع و  زا  ناـنآ  هچ  نآ  نتفرگ  شود  رب  رد  دـش  هتـساک  اـه 

« ...دهد شرتسگ  دوخ  ياه  ییاناوت  هیاپ ي  رب  ار  نآ  دنک و  طبض  ار  ینف  شناد و  هورگ 

.دوش یم  لطاب  .تسا » هتفرگ  رارق  هنعط  دروم  ثیدح  نیا  : » شا هتفگ  نیا  شدوخ  مالک  اب  سپ 

ياـعّدا هنوگچ  نوچ  تسا ؛ زیگنا  تفگـش  نانخـس  زا  وا ، ریغ  رمع و  نبا  ّصن  اـب  دوب  ناـنآ  نیرتاـناد  رکبوبا  هک  وا  ياـعّدا  نیا  اـّما 
یمن يدوس  هاگیاج  نیا  رد  دشاب  حیحـص  مه  رگا  رمع  نبا  صن  و  دنادن ؟ ار  بأ »  » و هلالک »  » يانعم هک  دنک  یم  ار  یـسک  يرتاناد 

اریز تسا ؛ نآ  زا  رت  حضاو  نآ  یتشز  هکلب  دشاب ، یم  شمُد  هب  لاغـش  داهـشتسا  دننامه  ماقم  نیا  رد  نآ  هب  داهـشتسا  نوچ  دـشخب ،
.دراد رایسب  یترهش  ینادان  هب  رمع  نبا 
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شندرک لطاب  در و  تسام  رب  شندرک و  نایب  تسوا  رب  درک ، اعّدا  سک  ره  تسا و  نیغورد  ییاـعّدا  نآ ، رب  رمع  نبا  ریغ  ّصن  اـّما 
.ناهرب نیرت  لماک  لیلد و  نیرت  عینم  اب 

ياه لیلد  تلالد  رطاخ  هب  .میریذـپ  یمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ار  نآرق  ملع  ساـّبع  نبا  ندرب  ثرا  اـم  نینچ  مه  و 
رگید نآرق و  ملع  هک  ...رگید  ياه  ثیدح  ...هطح و  باب  ثیدح : و  نیلقّثلا ، » مکیف  كرات  ّینا  : » ثیدح دـننام  يرایـسب  راوتـسا و 
یّکـش يرآ ، ...تسا  هداد  رارق  شا  هزیکاپ  نادـناخ  زا  نیموصعم  هّمئا ي  هژیو ي  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  شناد 
هنیدـم باب  نینمؤملاریما  ترـضح  نامرورـس  دزن  يدرگاش  تکرب  هب  ار  لیوأت  ریـسفت و  ملع  زا  یگرزب  شخب  ساّبع  نبا  هک  تسین 

ار هچ  نآ  یمامت  : » تسوا هتفگ  نیا  دوصقم  .تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  رجح  نبا  هدرک و  فارتعا  دوخ  هک  هنوگ  نامه  .تخومآ  ملعلا 
ار اه  نآ  زا  یشخب  هک  هدش  تیاور  وا  زا  اتسار  نیا  رد  مه  يرگید  ياه  هتفگ  و  .تسا » یلع  زا  مدرک  راکشآ  امـش  رب  ریـسفت  زا  هک 

.هّللا ءاش  نإ  دینش ، دیهاوخ  نیا  زا  سپ 

ًانیقی ءاطغلا  فشک  هدزی  مل  : » دیوگ هک  يریصوب  هتفگ ي  نیا  حرش  رد  هّیکملا » حنملا   » باتک زا  يرگید  ياج  رد  یّکم  رجح  نبا 

اه ترابع  رد  هک  هداد  صاصتخا  یلع  هب  ار  ییاه  شناد  یلاعت  هناحبـس و  دـنوادخ  دراد  تلـالد  هک  یبلاـطم  زا  هّجوت : : » دـیوگ یم 
رد یعازن  چیه  هک  تسا  حیحص  یثیدح  نیا  .تسا و  یلع » مکاضقا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترـضح  شیامرف  دجنگ ، یمن 

يرایـسب ياه  ضقانت  فالتخا و  ناظفاح  هک  اهباب » ٌیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » تیاور و  همکحلا » راد  انأ  : » ناشیا شیامرف  .تسین و  نآ 
: دنراد نآ  دروم  رد  رظن  راهچ  تسا : نیا  شا  هصالخ  دشک و  یم  ازارد  هب  نآ  حرش  هک  دنا  هدرک  هراب  نیا  رد 
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تلادـع هدروآ و  ار  نآ  زا  ییاـه  لـقن  وا  .دـشاب  یم  قـفاوم  وا  اـب  مه  ییـالع  ظـفاح  هک  تسا  مکاـح  رظن  نیا  تـسا ، حیحـص   - 1
زا هحیحص  تیاور  نیا  هرابرد  یخـساپ  دنا ، هتفگ  نخـس  ثیدح  نیا  هرابرد ي  هک  نانآ  زا  کی  چیه  تسا ، هدرک  نییبت  ار  شلاجر 
زا تسا  هدرک  در  ار  دنا  هدرک  یـضاق  کیرـش  دـننام  شنایوار  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هک  ییاه  نعط  .تسا و  هدرواین  نیعم  نب  ییحی 

هلمـسب لیذ  هک  یثیدـح  رد  يوون  .تسا و  هدنـسب  نآ  هب  دامتعا  راختفا و  يارب  نیمه  هدرک و  جاـجتحا  نآ  هب  ملـسم  هک  تهج  نیا 
وا هب  ملسم  هک  یـسک  هب  مینک  جاجتحا  هک  تسا  هدنـسب  ار  ام  دیوگ : دنا  هدرک  نعط  نآ  هب  هک  یناسک  رب  ّدر  رد  تسا  هدرک  تیاور 

.مدیدن شناد  رد  وا  زا  رتاسراپ  ار  یسک  زگره  دنا : هتفگ  شا  هرابرد  شنیرصاعم  زا  یضعب  .تسا و  هدرک  جاجتحا 

، شلاجر دـیوگ : هک  تسا  قفاوم  نآ  اب  رجح  نبا  ظـفاح  مالـسالا  خیـش  هتفگ ي  و  تسا ، قیقحت  لـها  لوق  نیا  و  تسا ، نسح   - 2
، شنخـس ینایاپ  شخب  هرابرد ي  .تفای و  نایاپ  وا  نخـس  .تسا  فیعـض  ناـشدزن  هک  يوره  مالّـسلادبع  زج  تسا  حیحـص  لاـجر 

ثیدح هب  تبسن  هعرزوبا  بیوصت  .دش و  مامت  .دنا  هتفگ  رایسب  يوره  نیا  هرابرد ي  تسا : هتفگ  هتفرگ و  یشیپ  وا  رب  ییالع  ظفاح 
، ثیدح نیا  هک  دش  تباث  سپ  .تسا  هتـسناد  هقث  ار  وا  هک  دنک  یم  لقن  نیعم  نب  ییحی  زا  مکاح  و  دراد ، هضراعم  نخـس  نیا  اب  وا 

يوره زج  دنتسه ، حیحص  ثیدح  نایوار  یگمه  شنایوار  دیوگ  هک  رجح  نبا  نخس  رطاخ  هب  دشاب ؛ یم  حیحـص  هب  کیدزن  نسح 
.دنا هدرمش  فیعض  يرگید  هورگ  هقث و  یهورگ  ار  يوره  نیا  و 

.دنا هدرمش  فیعض  ار  يوره  هک  یناسک  رظن  هیاپ ي  رب  تسا ، فیعض   - 3

لقن مامت  ندوب  لطاب  رب  مزج  هک  يزوج  نبا  ینیوزق و  دننام  دنتسه ، رظن  نیا  رب  ظفاح  نایاوشیپ  زا  يرایسب  هک  تسا ، یگتخاس   - 4
هدرک يرایـسب  يراگنا  لهـس  نکیلو  دنتـسه  يراوگرزب  نایاوشیپ  دـنچره  نانیا  و  ینارگید ، شنازیم و  رد  یبهذ  زین  دراد و  شیاه 
لاجر شلاجر  همه ي  هدش  هتفگ  هک  نیا  اب  دنا  هداد  نآ  ندوب  یگتخاس  هب  مکُح  هنوگچ  .دـش و  هتـسناد  متفگ  هچ  نآ  زا  هک  دـنا ،

هب تبسن  هک  مینک  لیوأت  نینچ  ار  شندوب  یگتخاس  هب  لوق  دیاب  تسا و  فالتخا  وا  رد  هک  یکی  زج  دنتسه  حیحص 
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زا یکی  هیواعموبا ، هراـبرد ي  ناـظفاح  زا  یکی  هتفگ ي  تسوکین  هچ  و  اـه ، نآ  یگمه  هن  تسا  یگتخاـس  شیاـه  لـقن  زا  یـضعب 
رد يا  هلاحتـسا  هچ  یلو  .تسا  دّرفتم  شمعا  زا  نآ  لقن  رد  دشاب و  یم  ناشناظفاح  خئاشم و  ناگرزب  زا  نیما و  هقث ، وا  نآ : نایوار 

»؟ دیوگب یلع  قح  رد  ینخس  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا 

نخـس نیا  و  تسا ؟» هتفرگ  رارق  نعط  دروم  ثیدح  نیا  : » دیوگ قعاوصلا »  » باتک رد  وا  دوخ  هنوگچ  هک  تسا  زیگنا  تفگـش  سپ 
و دراد ، نآ  هب  جاجتحا  ندوب  حیحـص  و  ملعلا » هنیدـم  انأ   » ثیدـح ندوب  تباث  رب  تلالد  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  دـنچ  ره  وا -  ریخا 

.دنک یم  لطاب  دنام ، یمن  هدیشوپ  ناهاگآ  رب  هک  دّدعتم  ياه  تهج  زا  ار  هدروآ  قعاوصلا »  » رد هچ  نآ  بیترت  نیدب 

« نانجلا ریهطت   » رد رجح  نبا  طّسوت  ثیدح  ندروآ  رامش  هب  نسح   - 3

هتفگ اه  نآ  هب  خـساپ  هیواعم و  ياه  بیع  رکذ  رد  هدرک و  ثیدـح  نسح  هب  مکح  نانجلا » ریهطت   » شرگید باـتک  رد  نینچ ، مه  و 
: تسا

تـسا رتاناد  رت و  لداع  لضفأ و  و  دقع ، لح و  لها  عامجا  هب  تسا  قح  ماما  وا  هک  نیا  اب  وا ، اب  گنج  یلع و  رب  وا  جورخ  مشـش : » 
ار نآ  هک  یناسک  ياعّدا  فالخ  رب  تسا  نسح  شناوارف  ياـه  لـقن  هیاـپ ي  رب  هک  اـُهباب » ٌّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » ثیدـح صن  هب 
: دنا هتفگ  ظفاح  نایاوشیپ  .دناد  یم  نسح  ًاقلطم  ار  نآ  هک  یـسک  و  دنراد ، ار  نآ  تّحـص  ياعّدا  هک  یناسک  دنناد و  یم  یگتخاس 
وا هک  تسا  نیا  شتّلع  .تسا و  هدـشن  لقن  هدـش ، دراو  یلع  هرابرد ي  هک  ییایازم  بقانم و  لیاضف و  باحـصا  زا  کـی  چـیه  يارب 

ینمـشد داحلا و  ناتهب و  غورد و  هب  دـندروآ و  هلمح  وا  رب  ناـفاب  غورد  دـندش و  نوزفا  شنانمـشد  دیـسر  تفـالخ  هب  هک  یماـگنه 
هک یماگنه  دـندرب ، ثرا  هب  ار  نآ  دـندرک  يوریپ  نانآ  زا  ناشیهارمگ  رد  هک  یناسک  دـندنایامن و  ییاـه  یتشز  اـه و  بیع  شیارب 
وا قح  رد  هک  ار  ییاهزیچ  دـنک ، یم  در  هچ  نآ  ندرک  راکـشآ  اه و  لـطاب  ناـیب  هب  دـندرک  فّظوم  ار  دوخ  دـندید  نینچ  ناـظفاح 

.درادرب رد  ار  وا  بقانم  لیاضف و  هچنآ  مامت  راشتنا  هب  دندرک  عورش  کی  ره  سپ  تسا ، هدیسر 
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تباث اهراب  دشاب و  هدوب  لیوأت  نودب  هداد  ماجنا  هک  یلعف  هکنیا  رگم  تسین  هیواعم  هب  تبسن  یحدق  نخس  نیا  تسا : نینچ  خساپ  و 
نیا تیاهن  و  تسا ، داهتجا  لها  زا  وا  هک  انبم  نیا  رب  دور ؛ یم  لامتحا  یلع  مالک  ساسا  رب  هک  تسا  لـیوأت  کـی  نیا  هک  میا  هدرک 

«: قعاوصلا  » رد شا  هتفگ  هک  دوش  یم  نشور  نخس  نیا  زا  (1)و  .تسین » وا  رب  یبیع  تسا و  روجأم  وا  و  تسا ، راکاطخ  دهتجم  هک 
هب یخـساپ  شدنـس  رد  ندز  هنعط  اـب  اـّلا  .تسین و  ّتیبـصع  داـنع و  رـس  زا  زج  يزیچ  .تسا » هتفرگ  رارق  نعط  دروـم  ثیدـح ، نیا  »
رب : » شا هتفگ  دروم  رد  اّما  .دروآ  رذع  دوخ  تقو  ماما  اب  شگنج  رد  ندرک  داهتجا  هب  هیواعم  يارب  هک  نآ  ياج  هب  داد ، یم  ثیدح 

ار نآ  تّحـص  ياعّدا  هک  یناسک  دـنناد و  یم  یگتخاس  ار  نآ  هک  یناسک  ياعّدا  فالخ  رب  تسا  نسح  شناوارف  ياه  لقن  هیاـپ ي 
نـسُح رب  نوزفا  ثیدـح  ندوب  تباث  ندوب و  حیحـص  هک  تسین  یفخم  هتکن  نیا  دـناد » یم  نسح  ًاقلطم  ار  نآ  هک  یـسک  و  دـنراد ،

صن نآ  رب  گرزب  نایاوشیپ  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، هدـش  رداـص  ًاـعطق  هک  تسا  يرتاوتم  ثیدـح  هکلب  دوش ، یم  هتـسناد  نآ  قلطم 
.دیشاب هتشاد  رطاخ  هب  ار  نآ  سپ  .دنراد 

زا نآ  نداتفا  قاّفتا  یبیغ و  ياهزیچ  هب  یلع  نداد  ربخ  ینعی  نیا -  و  تفگ : ساـّبع  نبا  : » دـیوگ ناـنجلا » ریهطت   » رد رجح  نبا  زین  و 
داد یم  ربخ  اه  نآ  زا  وا  سپ  دومرف ، یم  هاگآ  ار  وا  یبیغ  ياـهراک  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  تهج  نیا 

وگتـسار نآ  نداد  ربخ  هب  دنتـسم  شنداد  ربخ  هک  یـسک  دوب و  هداد  ربخ  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
یلص وا  هک  ور  نیا  زا  .تسا  یلع  يارب  ییالاو  رایسب  تبقنم  نیا  رد  .دوب و  دهاوخن  وگتـسار  زج  دشاب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هک دینیب  یمن  ایآ  (2) .دوب » يولع  زار  ِنیما  يوبن و  ملع  باب  اذـل  تسا و  هدیـشخب  وا  هب  یبیغ  ياـه  شناد  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
زا ار  نآ  دروآ و  یم  ار  ثیدح  نیا  لماک  نانیمطا  اب  هنوگچ 
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رب هّیماما  هک  اج  نآ  اّما  دریگ ...؟ یم  یهاوگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  حدم  رد  ساّبع  نبا  نخس  يارب  ار  نآ  هدرمش و  مّلـسم  ياه  لسرم 
شناگدید رد  ایند  دنازیگنا و  یمرب  تّدـش  هب  ار  وا  ّتیبصع  تماما ، دـننک ، یم  لالدتـسا  ثیدـح  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تیملعا 

نیا دننام  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  و  .تسا » نوعطم  ثیدح  نیا  : » دـیوگ یم  هدرک ، شدنـس  رد  نعط  هب  تردابم  اذـل  دوش ، یم  گنت 
یگتشگرس هب  ار  رََصب  مکح و  ناگدنراد  دزادنا و  یم  تریح  هب  ار  اه  هشیدنا  اه و  مهف  تشز ، رایسب  نانخس  نآ  عیدب و  ياه  هتفگ 

!! دناشک یم 

شیاهاوتف یضعب  رد  رجح  نبا  طسوت  ثیدح  نتسناد  نسح   - 4

هدیـسرپ وا  زا  : » تسا هدمآ  وا  يواتف »  » رد تسا ، هتـسناد  باوص  شیاهاوتف  یـضعب  رد  ار  ثیدح  نیا  تّحـص  هکلب  نسُح  رجح  نبا 
، تسا نآ  رد  یلع  فقـس و  نامثع  اهراوید و  رمع  هیاپ و  رکبوبا  مشناد و  رهـش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش :

؟ هن ای  تسا  حیحص  ثیدح  نیا  ایآ 

نبا زا  ار  نآ  هدرک و  يوریپ  وا  زا  دانـسا  نودـب  شرـسپ  و  درک ، تیاور  سودرفلا  دنـسم  هدنـسیون ي  ار  ثیدـح  داد : خـساپ  نـینچ 
زین نیا  هک  اهتقلح » هیواعم  اـهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » ثیدـح دـننام  تسا ؛ فیعـض  یثیدـح  هک  هدرک  لـقن  ًاـعوفرم  دوعـسم 

.تسا فیعض 

هجو هک : يراخب  هتفگ ي  تسا و  حیحـص  هتفگ  مکاح  هکلب  تسا ، نسح  یثیدـح  اـهباب ، » یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  : » ثیدـح اـّما  و 
: هک يذمرت  لوق  و  درادن ، یحیحص 

تسا و هدروآ  تاعوضوملا  رد  ار  نآ  يزوج  نبا  هک  دـنچره  تسا ، ضارتعا  دروم  تسا  غورد  دـیوگ : هک  نیعم  نبا  تسا و  رکنم 
« .دنا هدرک  يوریپ  وا  زا  نارگید  یبهذ و 

رد شدوخ  هتفگ ي  زین  ناگدننز و  هنعط  هنعط ي  ندوب  لطاب  ثیدح و  ندوب  تباث  رب  تسین ، هدیشوپ  هک  هجو  دنچ  زا  نخـس  نیا  و 
« .تسا هتفرگ  رارق  نعط  دروم  ثیدح  نیا  : » تسا هتفگ  هک  دراد  تلالد  قعاوّصلا » »

تسا هدرک  ضارتعا  نآ  هب  دنچره  نیعم  نبا  يذمرت و  يراخب ، هب  هچ  نآ  سپ 
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ياه هتفگ  ّدر  رد  هک  تسا ، هدروآ  هک  یـشور  هب  هژیو  هب  .تسین  تباث  هداد ، تبـسن  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدـح دروم  رد 
.تسا قیفوت  ِّیلو  دنوادخ  و  دوش ، نشور  ناتیارب  رما  تقیقح  ات  دینک  هعجارم  اج  نآ  هب  میدرک ، رکذ  لیصفت  هب  يولهد » »

!؟ تسا شبارحم  رکبوبا  و   - ... 5

هراشا

« .تسا نآ  بارحم  رکبوبا  سپ  نآ ، نسُح  ای  تّحص  ضرف  اب  : » دیوگ رجح  نبا  سپس 

هک تسا  نآ  ندوب  رودصلا  یعطق  رتاوتم و  قّقحم  قح  هکلب  تسین ، یمالک  ثیدح ، ندوب  حیحـص  هکلب  ندوب ، نسح  رد  اّما  میوگ :
.دنام یمن  یقاب  قوف  هتفگ  يارب  ییاج  سپ  .دیتسناد  هّللادمحب  ار  بلاطم  نیا  همه ي 

: دراد خساپ  هجو  دنچ  زا  تسا » شبارحم  رکبوبا   » اّما و 

هنیدم انأ   » ثیدح لصا  نوچ  درادن ، یهجو  هیماما  ربارب  رد  نآ  هب  جاجتحا  نآ ، نسُح  ای  هدوزفا  نیا  ندوب  حیحـص  نتفریذـپ  اب  لّوا :
نـسُح ای  تّحـص  تابثا  نیا  رب  نوزفا  تسا ، هدـش  لقن  ّتنـس  لها  فرط  زا  اهنت  هدایز  نیا  و  تسا ، هورگ  ود  ره  قاّفتا  دروم  ملعلا »
نامّزلا رهّدـلا و  رخآ  ات  زگره  و  تسا ، وا  رب  شنایب  درک ، اعّدا  هک  سک  ره  سپ  .تسا  نکممریغ  ّتنـس  لـها  لوصا  هیاـپ ي  رب  نآ 

.درادن نآ  هب  یهار 

تسا هدرمش  فیعض  ار  ثیدح  نیا  رجح  نبا  دوخ 

يریصوب هدیصق  زا  تیب  نیا  حرش  رد  هیکملا » حنملا   » رد هک  اج  نآ  تسا ، هدرمش  فیعـض  ار  هدوزفا  نیا  یّکم  رجح  نبا  ِدوخ  مود :
: هدمآ تسا  فیعض  هک  نیا  اب  يدحاو »  » دزن یثیدح  رد  و  تسا : نینچ  شا  هتفگ  نتم  ...ءاطغلا » فشک  هدزی  مل   » هک

!« تسا نآ  بارحم  رکبوبا  باب و  یلع  »

هتفگ هب  هدـننک  هعجارم  رب  هک  تسا ، یگتخاـس  غورد و  یتیاور  هدوزفا ، نیا  هک  تسا  يونهکل  هّللا  یلو  يولوم  هتفگ ي  ّصن  موس :
.میدرک لقن  رتشیپ  ار  نآ  ام  دنام و  یمن  هدیشوپ  يولهد »  » نخس رب  ّدر  رد  نینمؤملا » هآرم   » رد شا 
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هب هک  تسین  حیحـص  نآ  فورعم  ینعم  اب  بارحم »  » نوچ تسا ، نشور  زین  ینعم  دافم و  تهج  زا  هدوزفا ، نیا  ندوب  لطاب  مراـهچ :
نیرت یمارگ  هناخ و  يالاب  و  قاتا ، بارحملا : : » تسا هدمآ  سوماقلا »  » رد يرآ  دـیآ ، یم  دجـسم »  » اب اهنت  و  دوش ، هفاضا  هنیدـملا » »

ياه بارحم  و  روتس ، ندرگ  هشیب و  و  دنک ، یم  يرود  مدرم  زا  هک  هاشداپ  هاگیاج  هناگی  و  دجـسم ، رد  ماما  هاگیاج  و  شهاگیاج ،
هک تسا  شهاگیاج  نیرت  یمارگ  هناخ و  يالاب  : » شیاـهانعم زا  سپ  (1) .دنتسشن » یم  نآ  رد  هک  تسا  ناشیاهدجسم  لیئارـسا  ینب 
نآ نداد  تبـسن  و  .دـنک » یم  يرود  مدرم  زا  هک  هاشداپ  هاگیاج  هناگی  : » تسا شرگید  ینعم  نینچ  مه  تسا و  هناخ »  » هژیو ي نیا 

.تسا تسردان  رهش »  » هب

تسا تعدب  تّنس  لها  دزن  بارحم  يانب 

: - تسا نینچ  خساپ  .تسا  رهش » دجسم  بارحم   » نامه رهش » بارحم   » زا دارم  هک  دنک  هیکت  هتفگ  نیا  هب  نیدناعم  زا  یضعب  رگا  و 
ياـه تعدـب  هلمج  زا   - ّتنـس لـها  يأر  رد  اهدجـسم  رد  بارحم  ياـنب  تسا  ینـشور  فـّلکت  ینمـشد و  رظن ، نیا  هکنیا  رب  نوزفا 

هب مود  نرق  لیاوا  زا  هکلب  تشادن ، بارحم  هناگراهچ  ِيافلخ  نارود  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  و  تسا ، یعارتخا 
مئالع زا  دنا  هتفگ  هک  تسا  ّتنس  لها  ياه  ثیدح  رابخا و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یهن  دوجو  اب  نیا  ...دمآ و  دوجو 
هیبشت هب  دـننک  یم  تقفاوم  ّتنـس  لـها  هنوگچ  و  تسا ؟» شبارحم  رکبوبا  : » دوش یم  هداد  تبـسن  ربماـیپ  هب  هنوگچ  ...تسا  تماـیق 

؟ تسا هدومرف  شهوکن  یهن و  شنتخاس  زا  ربمایپ  هک  يزیچ  هب  رکبوبا 

: تسا هتشاگن  هلأسم  نیا  رد  یطویس  ظفاح  هک  يا  هلاسر  نتم  هب  مینک  یم  هدنسب  ماقم  نیا  رد  ام  و 

رصع و ظفاح  هماّلع ، ِدنمشناد  ِماما  نامداتسا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  »
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اهدّجهت تاهّجوت و  تاکرب و  لاعتم  دنوادخ  هک  یطویس ، لالج  نارود ، رـصع و  ظفاح  هنامز ، مشچ  رهد ، هناگی ي  تقو و  دهتجم 
.دنادرگزاب ناناملسم  رگید  ام و  رب  ترخآ  ایند و  رد  ار  شیاهدرو  و 

هعدب ثودحب  بیرألا  مالعا   » ار نآ  هک  تسا  یـشخب  نیا  دـیزگرب : ار  نانآ  هک  شناگدـنب  رب  مالـس  تسا و  دـنوادخ  ِنآ  زا  ساپس 
ربمایپ دجسم  رد  هک  دندرب  نامگ  و  تسا ، تعدب  دجـسم  رد  بارحم  ندوب  هک  دنام  هدیـشوپ  ینامدرم  رب  نوچ  مدیمان ، بیراحملا »
يافلخ نامز  رد  هن  و  دوبن ، یبارحم  وا  نارود  رد  زگره  هک  یلاـح  رد  هتـشاد  دوجو  شدوخ ، نارود  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یهن رد  ثیدح  هکنآ  اب  دش ، ثادحا  مود  هدس ي  زاغآ  رد  هک  تسین  نیا  زج  و  تسخن ، هدس ي  نایاپ  ات  نانآ  زا  دـعب  هناگراهچ و 
.تسا تمایق  ياهطرش  زا  دجسم  رد  نآ  نتشاد  اپرب  و  تساهاسیلک ، نأش  زا  هک  نیا  تسا و  هدش  دراو  نآ  داجیا 

، جارب نسح  نبدّمحم  نسحلاوبا  زا  هداتق  نبا  رصنوبأ  داد  ربخ  ار  ام  دیوگ : دجاسملا » ءانب  هیفیک  یف   » باب يربکلا » ننسلا   » رد یقهیب 
زا دعجلاوبا ، نب  ملاس  زا  دـنهوبأ ، نب  میعن  زا  رجبا ، نبا  زا  ارغم  نب  نامحّرلادـبع  ریهز  وبا  زا  يزار ، هلجنز ي  نب  لهـس  زا  نیطم ، زا 

.اه بارحم  ینعی  اه  هاگراتشک  نیا  زا  دیزیهرپب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ورمع  نب  هّللادبع 

لاجر زا  دنهوبا  نب  میعن  تسا و  هناگ  شش  نایاوشیپ  زا  هکلب  نیحیحـص  لاجر  زا  دعجلاوبا  نب  ملاس  نوچ  تسا ؛ تباث  یثیدح  نیا 
لاجر زا  ارغم  نب  نامحّرلادـبع  ریهُزوبا  و  دـشاب ، یم  ملـسم  لاجر  زا  زین  تسا  دیعـس  نب  کلملادـبع  شماـن  هک  رجبا  نبا  و  ملـسم ،

هدرمـش تسـس  ار  وا  يدع  نبا  دـنا و  هتـسناد  هقث  ار  وا  ینارگید  يزار و  هعرزوبا ي  دـیوگ : فشاکلا »  » رد یبهذ  تسا ، هناگراهچ 
شناوریپ هعرزوبا و  رظن  هب  ثیدـح  سپ  تسوگتـسار ، رایـسب  دـیوگ : ینغملا »  » رد درادـن و  یلکـشم  دـیوگ : نازیملا »  » رد .تسا و 

ياه لقن  نیا  دـبای و  یم  اـقترا  حیحـص  هجرد  هب  دوش  لـقن  یمود  قیرط  زا  رگا  نسح  .تسا و  نسح  يدـع ، نبا  رظن  هب  حـیحص و 
حیحص مسق  ود  زا  یکی  نیا  هک  دراد ، مه  يرگید  لقن  هکنآ  ببس  هب  دوش  یم  حیحص  نآ  نتم  سپ  .دمآ  دهاوخ  هک  دراد  يرگید 

تخاس تهارک  هب  جاجتحا و  نآ  هب  باب  نیا  رد  یقهیب  ور  نیا  زا  .تسا و 
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لوصا هقف و  عماج  هک  تسا  یعفاش  نایاوشیپ  ناگرزب  زا  نینچ  مه  تسا ، ناظفاح  ناگرزب  زا  یقهیب  و  دـیامن ، یم  هراشا  اه  بارحم 
جاجتحا جارختسا و  طابنتسا و  هتسیاش  وا  سپ  تسا  هدرک  دای  ار  وا  بذهملا » حرـش   » رد يوون  هک  هنوگ  نامه  دشاب ، یم  ثیدح  و 

.دنتسه هقث  زا  رتالاب  هقث و  ظفاح  ماما  ود  نیطم  هلجنز و  نب  لهس  اّما  و  تسا ،

نب هّللادبع  زا  همقلع ، نب  میهاربا  زا  هزمحوبا ، زا  نسح ، نب  بوبحم  زا  سادرم ، نبدّـمحم  داد  ربخ  ار  ام  دـیوگ : شدنـسم  رد  رازب  و 
: ینعی دیوشن  هیبش  باتک  لها  هب  سپ  دشاب ، یم  اسیلک  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : تشاد و  دنسپان  ار  بارحم  رد  زامن  وا  هک : دوعسم 

دروم لاجر  اه  نیا  دیوگ : دئاوّزلا  عمجم  رد  یمثیه  نسحلاوبا  ظفاح  نامداتسا  داتسا  .تشاد  دنسپان  ار  فقـس  ریز  رد  ندناوخ  زامن 
.دنتسه هقث 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  ینهجلا  یسوم  زا  لیئارسا  هب  داد  ربخ  عیکو  دیوگ : فّنصملا »  » رد هبیـشوبأ  نبا  و 
راک هب  نایحیسم  هاگنابرق  دننامه  هاگنابرق  ناشیاهدجـسم  رد  هک  یمادام  دنتـسه  یبوخ  رد  متّما  دومرف ، ای  تّما ، نیا  هراومه  دومرف :

یسوم و  شداتسا ، نینچ  مه  و  تسا ، ماما  شش  لاجر  زا  گرزب  نایاوشیپ  زا  یکی  عیکو  تسا ، دانسإلا  حیحـص  لسرم  نیا  .دنریگن 
حیحص یعفاش  ماما  دزن  و  تسا ، حیحص  ًاقلطم  هناگ  هس  همئا  دزن  لسرم  .تسا و  تّجح  دیوگ : فشاکلا »  » رد تسا ، ملسم  لاجر  زا 
ياوتف ای  یباحـص ، کی  هتفگ ي  ای  فیعـض ، يدنـسم  ای  رگید  لسرم  کی  هلمج  زا  دوش ؛ دییأت  رگید  رما  دنچ  زا  یکی  هب  رگا  تسا 

زاین یب  لسرم  زا  دش ، ادیپ  یحیحص  دنسم  رگا  دنا  هدرک  داریا  يرخآ  نیا  رب  و  حیحـص ، يدنـسم  ای  نآ  ياضتقم  هب  ملع  لها  رتشیب 
.دوش یم  اپرب  وا  هب  ییاهنت  هب  تّجح  اریز  .دنک  یم 

دیدپ حیحـص  ثیدح  ود  روکذم  هلأسم ي  رد  و  دنک ، یم  حیحـص  یثیدح  ار ، لسرم  حیحـص ، دنـسم  دوجو  هک : هدش  هداد  خساپ  و 
.دیآ یم 

دضتعی هب  نالیلد  لقف  دمتعملا  دنسملاف  ْلُقَی  نإَف  دیوگ : شا  هّیفلأ  رد  نآ  هب  هراشا  اب  یقارع 

هقث ار  شیوار  هک  یـسک  رظن  هب  ثیدح  نآ  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  .دنک و  یم  ینابیتشپ  میدروآ  ادـتبا  هک  يدنـسم  ار  لسرم  نیا  و 
هدرک هدنسب  نآ  هب  جاجتحا  هب  یقهیب  ور  نیا  زا  .درادب و  تسس  ار  نآ  هک  یسک  رظن  هب  تسا  نسح  و  تسا ، حیحص  هتسناد ،
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هباحص و زا  یهورگ  ياهاوتف  يرگید و  فوقوم  عوفرم و  ياه  ثیدح  تسا و  هدرک  يرای  ار  وا  دوعسم  نبا  نیشیپ  هتفگ ي  تسا و 
.تسا هدرک  دییأت  ار  نآ  نآ ، ياضتقم  هب  ناعبات 

مکح نخـس  نیا  .دوش  هتفرگ  هاگ  نابرق  اهدجـسم  رد  هک  تسا  تمایق  ياه  هناشن  زا  تفگ : هک  هدرک  لـقن  رذوبا  زا  هبیـشوبأ  نبا  و 
هب اـهنت  دوش و  ققحم  دارفا  يأر  هب  هک  تسین  يزیچ  هدـنیآ ، روما  تماـیق و  ياـه  هناـشن  زا  نداد  ربـخ  اریز  دراد ؛ ار  عوفرم  ثیدـح 

.دوش یم  كرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یفیقوت  تروص 

ياه هناشن  زا  دنتفگ : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  باحـصا  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  دـعجوبأ  نبدـیبع  زا  هبیـشوبا  نبا  و 
.دوش داجیا  هاگنابرق  اهدجسم  رد  هک  تسا  تمایق 

.اه قاط  ینعی 

نآ زا  هدینش و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نآ  روکذم  هباحص  زا  کی  ره  هک  تسا ، عوفرم  ثیدح  دنچ  هلزنم ي  هب  نیا 
.تسا هداد  ربخ 

.تشاد هارکا  فقس  ریز  ندناوخزامن  زا  وا  هک  درک  لقن  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  هبیشوبا  نبا  و 

.دیزیهرپب اه  بارحم  نیا  زا  تفگ : هک  درک  لقن  دوعسم  نبا  زا  هبیشوبا  نبا  و 

.تشاد هارکا  فقس  ریز  ندناوخزامن  زا  وا  هک  درک  لقن  یعخن  میهاربا  زا  هبیشوبا  نبا  و 

.دیریگنرب هاگنابرق  اهدجسم  رد  تفگ : هک  درک  لقن  دعجوبا  نب  ملاس  زا  هبیشوبا  نبا  و 

.تشاد هارکا  دجسم  رد  اه  هاگنابرق  زا  هک  درک  لقن  بعک  زا  هبیشوبا  نبا  و 

دنیارآ و یم  ار  ناشیاهدجـسم  هک  دمآ  دنهاوخ  ینامدرم  نامّزلارخآ  رد  تفگ : هک  درک  لقن  بعک  زا  فنـصملا »  » رد قاّزرلادبع  و 
.دوش یم  هتخیر  ورف  نانآ  رب  الب  دننک  نینچ  هک  یماگنه  دنریگ ، یمرب  نایحیسم  ياههاگنابرق  دننام  ییاههاگنابرق  نآ  رد 

.دوب اه  بارحم  نیا  زامن  نیا  رد  كرش  نیلّوا  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  محازم  نب  كاحض  زا  قاّزرلادبع  و 

زا وا  هک  درک  لقن  میهاربا  زا  شمعأ ، روصنم و  زا  يروث ، زا  قاّزرلادبع  و 
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.میراد هارکا  ام  و  تفگ : يروث  تشاد و  هارکا  ماما  قاط  رد  ندناوخزامن 

.دناوخب زامن  نآ  رد  هک  تسج  يرود  قاط  زا  دناوخ و  زامن  وا  هک : دنک  یم  لقن  نسح  زا  قاّزرلادبع  و 

لوسر متفگ : مدـید و  رازاب  رد  شباحـصا  اب  ار  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  درک  تیاور  هماسا  نبرباج  زا  طـسوألا »  » رد یناربط  هدـیاف : 
یلاح رد  مدمآ  سپ  .دنک  یـشکطخ  ار  يدجـسم  وت  موق  يارب  دهاوخ  یم  تفگ : دور ؟ یم  اجک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

.تشاد اپرب  ار  هلبق  نآ  اب  هک  دوب  يا  هتخت  هراپ  شا  هلبق  برغ  رد  .درک و  یشکطخ  ناشیارب  يدجسم  هک 

هارمگ دنک  تیاده  ار  وا  دنوادخ  سک  ره  .تسوا  يارب  نآ ، رب  ّتنم  يرترب و  تسا و  دـنوادخ  ِنآ  زا  ساپـس  دیـسر و  نایاپ  هب  نیا 
.تسین میظع  یلع  دنوادخ  هب  زج  يا  هّوق  لوح و  .تسین و  شیارب  يرگتیاده  دوش ، یم  هارمگ  سک  ره  تسین و  شیارب  يا  هدـننک 
.دیامن محر  ار  شنیدلاو  دنک و  فطل  وا  هب  دنوادخ  تشون ، هقیلعت  دوخ  نخس  رب  دوخ  یناف  تسد  اب  یعفاش  یلحم  دّمحم  نبایرکز 

« .دوب هدزای  دصهن و  لاس  ناضمر  مهدزناش  رد  نآ  شراگن  نایاپ  و 

دوب زیزعلادبع  نبرمع  درک  انب  بارحم  هک  یسک  نیلّوا 

ساّبع نب  نمیهملادبع  زا  تسا  ییحی  يارب  : » دیوگ يدوهمـس  .درک  انب  بارحم  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  زیزعلادبع  نبرمع  دنا : هتفگ 
، درک ثادـحا  هرجنپ  بارحم و  هک  یـسک  نیتـسخن  سپ  .دوـب  بارحم  هن  هرجنپ و  هـن  دجـسم  رد  یلاـح  رد  دُرم  ناـمثع  شردـپ : زا 

هلبق بنج  رد  ناهد  بآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هک  هدش  لقن  سنا  زا  : » تفگ يراق  (1)و  .دوب » زیزعلادبع  نبرمع 
زا دعب  اه  بارحم  نوچ  دنمان ، یم  هلبق  ار  نآ  مدرم  هک  تسین  یبارحم  نآ  زا  دارم  و  تسا ، هلبق  زا  دعب  هک  دجـسم  راوید  ینعی  دید ،

.دنتـشاد هارکا  نآ  رد  ندـناوخزامن  نتفرگرب و  زا  ناینیـشیپ  زا  یهورگ  ور  نیا  زا  .دـندش  ثادـحا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  وا 
نیتسخن و  تفگ : یعاضق 
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هک یماگنه  دوب ، هنیدم  رد  کلملادبع  نبدیلو  رازگراک  نامز  نآ  رد  هک  تسا ، زیزعلادبع  نبرمع  درک ، ثادحا  بارحم  هک  یـسک 
(1) .دوزفا » نآ  رب  درک و  ناریو  ار  نآ  درک و  سیسأت  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم 

درادن بسانت  تبسن  نآ  اب  رکبوبا  یعقاو  ِلاح 

هنیدـم ثیدـح  رد  اهبارحم » رکبوبا  و   » هلمج ي روکذـم ، یناعم  زا  یکی  هب  هنیدـم »  » هب بارحم »  » تبـسن شریذـپ  ضرف  اـب  و  مجنپ :
هکلب .دـشاب  هتـشاد  هنیدـم »  » مولع زا  يرفاو  هرهب ي  بارحم  هک  تسا  مزال  تبـسن  نیا  یتسرد  ضرف  اب  نوچ  دوش ، یمن  مامت  ملعلا 

نیا شا ، هریس  رابخا و  هب  هعجارم  رکبوبا و  لاح  عضو و  هب  هّجوت  یلو  تسا ، باب »  » زا رتاناد  بارحم »  » هک دنک  یم  نامگ  رجح  نبا 
دوخ هک  اسب  هچ  .دوب و  لهاج  میهاـفم ، نیرت  نشور  روما و  نیرت  هداـس  هب  تبـسن  یّتح  رکبوبا  نوچ  دـنک ؛ یم  بیذـکت  ار  تبـسن 

تالکـشم و ّلـح  رد  وا  یناوتاـن  ياـهدروم  تسا  رایـسب  هـچ  درک و  نـالعا  نآرق  مـلع  یعرـش و  ماـکحا  هـب  تبـسن  ار  شا  یناداـن 
يدحا منک  یمن  نامگ  سپ  ...دینک  یم  ادیپ  عالّطا  اه  نآ  تاّیئزج  زا  هّللاءاش  نإ  نیا  زا  دعب  هک  ...دمآ  شیپ  شیارب  هک  یتالـضعم 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  يراوگرزب  هب  رما  نیا  هکلب  دشاب ، هتشاد  یگتخاس  هدوزفا ي  نیا  تحـص  رب  رارـصا  عضو  نیا  اب  ناناملـسم  زا 
.دنام یمن  هدیشوپ  نادنمدرخ  رب  هک  دنک  یم  راد  هشدخ  ار  ترضح  نآ  ماقم  دنز و  یم  بیسآ  ملس  هلآ و 

« بارحم  » و باب »  » نایم ياه  توافت 

...دـشاب یمن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  رکبوبا  تیملعا  دـیفم  زگره  مه  زاب  اّما  میریذـپب ، ار  هدوزفا  نیا  ضرف  رب  مشش :
.دروایب لیلد  دوخ  دیاب  دراد  ییاعّدا  نینچ  سک  ره  دراد ؟ دوجو  باب »  » رب بارحم »  » يرترب رب  یناهرب  لیلد و  هچ  سپ 

يارب هک  تسا  یصاخ  ياه  ّتیزم  ار  باب »  » نوچ تسا ، نآ  سکعرب  رما  هکلب 
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: رارق نیا  زا  .تسین  بارحم » »

ثیدح حرش  رد  يوانم  اج  نیا  زا  .درادن و  یموزل  رهش  رد  نآ  دوجو  هک  بارحم  فالخ  رب  تسا ، رد  نتـشاد  زا  ریزگان  رهـش  لّوا :
: دیوگ مشناد » رهش  نم  »

داد ربخ  سپ  دشاب ، هتشاد  يرد  دیاب  راچان  هب  رهش  تسا و  نایدا  ياه  ییالاو  مامت  عماج  رهش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  »
« .دشاب یم  یلع  شرد  هک 

زج رهش  هب  ندیسر  یسک  يارب  و  دور ، رَد  نآ  دزن  لاح  ره  رد  دیاب  راچان  هب  تسا  رهـش  نآ  هب  ندیـسر  راتـساوخ  هک  سک  ره  مود :
رذگ شبارحم  رب  ًالصا  دسرب و  رهش  هب  یـسک  تسا  نکمم  نوچ  تسین  نینچ  هک  بارحم  فالخ  رب  تسین ، رّـسیم  شرد ، يوس  زا 

.دنکن

یـصخش دراد  ناکما  نوچ  بارحم ؛ فالخ  رب  دنام ، یم  رهـش  نوریب  دسر و  یمن  نآ  هب  دنک ، لودـع  رهـش  ِرَد  زا  هک  یـسک  موس :
دراو دریگ  یپ  ار  شهار  سک  ره  : » دـیوگ یم  يواـنم  مینیب  یم  ور  نیا  زا  ...دـنک و  لودـع  شبارحم  هب  نتفر  زا  دوش و  رهـش  دراو 

« .تسا هتفر  اطخ  هب  ار  تیاده  هار  دنک ، اطخ  سک  ره  دوش و  یم  رهش 

تهج نیا  زا  ...تسین و  یتفـص  نینچ  ار  بارحم  و  تسا ، نآ  زا  نوریب  هب  رهـش  زا  یـشناد  ره  ندـش  جراخ  هطـساو ي  رَد ، مراهچ :
: ینعی اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ « : فئاحصلا » حرـش  یف  فراعملا   » هدنـسیون ي

هزاورد زا  دوش ، دراو  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  دهاوخ  یم  سک  ره  هک  هنوگ  نامه  قلخ ، هب  وا  زا  دـسر و  یم  وا  هب  نم  ياه  شناد 
عفانم هک  تسا  نآ  رهش  هزاورد  نوؤش  زا  یکی  نوچ  : » دیوگ هیدنلا » هضورلا   » رد ینامی  ریمألا  لیعامسا  نبدّمحم  و  .دنک » یم  روبع 

هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسه  ماهیا  نیا  نخس  نیا  رد  دتسرفب ، نوریب  هب  رَد  زا  ار  رهش  حلاصم  دنک و  بلج  ار  رهش 
سک ره  دز : رانک  هدومرف  نیا  اب  ار  مّهوت  نیا  ناشیا  اذل  دیوج و  دادمتـسا  يرگید  زا  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  رَد  نآ  هطـساو ي 

.دیآ رد  نآ  يوس  هب  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد 

یتلزنم رَد  و  دوش ، یم  دادمتسا  نآ  هطساو ي  هب  دوش و  یم  جارختسا  نآ  زا  اه  شناد  هک  تسا  يرد  نیا  هکنیا  زا  نداد  ربخ  تهج 
دنوادخ ِنآ  زا  يوبن  نخس  تلزنم  سپ  .تسا  نآ  زا  جورخ  دورو و  يارب  هک  اهرهش  ياهرد  رگید  نوچ  هن  درادن ، نیا  زج 
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مه يرگید  ياـه  هجو  نتفرگ  رظن  رد  لاـمتحا  و  شناـینب ، تسا  میظع  شردـق و  تسا  فیرـش  و  شتلزنم ، تـسا  دـنلب  هـچ  تـسا ،
« .تساه نآ  نیرتدنمشزرا  زا  نیا  اما  تسه ،

داد و صاصتخا  روآ  تفگش  تلیـضف  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـصو  دنوادخ  هک  دیبای  یمرد  دیتسناد ، ار  نیا  هاگره  : » دیوگ سپس 
ره ار  شناد  نآ  تسا و  شناد  هک  داد  رارق  یتسه  ناهج  رد  زیچ  نیرتفیرـش  باب  ار  وا  هکنآ  يارب  دومن ؛ درف  هب  رـصحنم  ار  شنأـش 

دشاب و یم  يوبن  ياه  شناد  هک  تساه  شناد  نیرتفیرش  باب  وا  هکلب  دنک ، یم  تفایرد  وا  زا  دادمتسا  اب  تسا  ناهاوخ  هک  یـسک 
نیا زا  یتفارـش  ره  .تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شناگداتـسرف  رورـس  هک  دـنوادخ  هدـیرفآ ي  نـیرت  عماـج  شناد  مـه  نآ 

« .دنروآ یم  دورف  میظعت  ِرس  شربارب  رد  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  دزیر و  یم  ورف  تفارش 

زا یـضعب  ...درادـن و  یطابترا  تهج  نیا  هب  ًالـصا  هک  بارحم  فـالخ  رب  دـنک ، یم  ظـفح  تسا  رهـش  رد  ار  هچ  نآ  ره  رَد ، مجنپ :
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف  نآ  رد  : » دیوگ لوئسلا » بلاطم   » رد هحلط  نبا  .دنا  هدرک  حیرصت  ینعم  نیا  هب  ّتنس  لها  ناگرزب 
نیا زا  تسا ؛ هناخ  يارب  رَد  رهـش و  يارب  رَد  هاگیاج  تمکح ، شناد و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگیاج  هک  نیا  هب  تسا  هراـشا  ملـس  و 
.دوش هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ای  دوش  مُگ  هک  نیا  زا  دشاب ، یم  نابهگن  تسا ، هناخ  نورد  و  رهـش ، نورد  هچ  نآ  يارب  رَد  هک  ور 

: تسا نینچ  ثیدح  ینعم  و 

.تسین نآ  نتفر  نیب  زا  دروم  رد  یسرت  و  دور ، یمن  اه  نآ  غارس  هب  يدوبان  سپ  تسا ، تمکح  شناد و  نابهگن  مالـسلا  هیلع  یلع 
شناد و ماـقم  رد  یگرزب  نیا  تسا  هدنـسب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  تمکح  شناد و  ناـبهگن  هک  دومرف  فیـصوت  ار  یلع  سپ 

« .داد رارق  نابهگن  تمکح  شناد و  يارب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تلیضف 

چیه رب  هک  دشاب ، نینچ  تسین  مزال  هک  بارحم  فالخ  رب  دشاب ، هتشاد  یهاگآ  دوش  یم  رهش  دراو  هچ  نآ  مامت  رب  دیاب  باب  مشش :
...تسین هدیشوپ  یتریصب  لها 

، هدومن تیاور  نینچ  ار  نآ  هیقف  یلزاغم  نبا  هک  شرف )  ) كونرد ثیدح  رد  دوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینعم  نیا  هب  و 
داد ربـخ  ار  اـم  دروآ : میارب  تشهب  ياـه  شرف  زا  یـشرف  لـیئربج  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شا  هدوـمرف  : » تسا هدرک  حیرـصت 

یسوم نبدمحا  نب  نسح  دّمحموبا 
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زا جاجح ، نبهبعـش  زا  یلع ، نب  لـبعد  ردارب  زا  نیزر ، نب  یلع  نب  لیعامـسا  زا  راّـفح ، دّـمحم  نب  لـاله  حـتفلاوبا  زا  یناجردـنک ،
: تفگ هک  ساّبع  نبا  زا  حایتلاوبا ،

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تفگ و نخـس  نم  اب  مدیـسر  مراگدرورپ  ربارب  رد  هک  یماگنه  متـسشن ، نآ  رب  دروآ ، میارب  تشهب  زا  یـشرف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  »
« .تسا نم  ملعلا  هنیدم  باب  وا  سپ  تخومآ ، یلع  هب  هک  نیا  زج  تخوماین  نم  هب  يزیچ  سپ  .درک  اوجن 

: دومرف وا  هب  دناوخ و  دوخ  شیپ  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس 

: متفه (1) .یـشاب » یم  متّما  نم و  نایم  شناد  نم  زا  دـعب  وت  تسا و  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  نم و  اـب  حلـص  وت  اـب  حلـص  یلع ! يا  »
 . ...تسین نینچ  بارحم  اّما  دراد ، عالّطا  هطاحا و  دور  یم  نوریب  هنیدم  زا  هچ  نآ  مامت  هب  ًاترورض  باب ،

یتطاسو چیه  تهج  نیا  زا  هک  بارحم  فالخ  رب  تسا ، نآ  زا  نوریب  هک  یسک  يارب  تسا  رهش  هب  ندیسر  هطساو ي  باب ، متـشه :
 . ...درادن

ییاه توافت  نیا  زا  کی  ره  دشاب ، ملع  رهـش  بارحم  رکبوبا  و  دشاب ، هتـشاد  یبارحم  رهـش  هک  میتفریذـپ  رگا  هک : نیا  لصاح  سپ 
سکعرب رما  هکلب  تسا ، یفاک  رکبوبا  ّتیملعا  رب  هدشاعّدا  هدوزفا ي  نیا  ّدر  رب  لالدتـسا  يارب  بارحم »  » و باب »  » نایم میدروآ  هک 

یمامت زا  هکلب  باحـصا ، یمامت  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ّتیملعا  رب  تسا  یلقتـسم  لیلد  اـه  نآ  زا  کـی  ره  و  تسا ،
 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نامربمایپ  زج  ناگداتسرف ، ناربمایپ و 

: هک تسا  نیا  رجح  نبا  نامگ  رب  شتلالد  هدوزفا و  نیا  نالطب  ياه  هجو  زا  مهن :

.درک یمن  هعجارم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  هدـمآ  شیپ  ياهدادـخر  زا  يزیچ  هب  دوب  شناد  زا  يا  هرهب  ار  رکبوبا  رگا 
هعجارم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  نآ  رد  رکبوبا  هک  ییاه  هیضق  یلو  دنک ، یمن  هعجارم  شدوخ  ریغ  هب  ملعا  هک  تسا  یهیدب  نیا 

تسا هدرک 

ص:844

.55 یلزاغم / نبا  ِبقانم  ( . 1 - 1

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 945 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_844_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دـمآ دـهاوخ  نامباتک  ایاضق  نآ  زا  يرـصتخم  هک  تساه ، نآ  زا  ییاه  هشوگ  لماش  نعاطملا » دییـشت   » باتک و  تسا ، دایز  رایـسب 
.دیشاب رظتنم 

« .تسین تّیملعا  یضتقم  ...ملعلا  دارأ  نمف  : » هک وا  هتفگ  نیا  هرابرد   - 6

هراشا

ملعا ریغ  دزن  تسا  نکمم  اسب  هچ  نوچ  درادـن ، تیملعا  ياضتقا  باـبلا ، » تأـیلف  ملعلا  دارأ  نمف  : » تیاور رجح « : نبا  هتفگ ي  اـّما 
زا نخـس  نیا  .تسا » رتاـناد  هکنآ  فـالخ  رب  تسا ، مدرم  يارب  يرتـشیب  تغارف  ناـیب و  حیـضوت و  ياراد  هـک  تـهج  نآ  زا  دـنورب 

: میهد یم  حیضوت  ار  نآ  هجو  دنچ  زا  ام  تسا و  زیگنا  تفگش  ياه  هرباکم 

: شا هدومرف 

« اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  »

دراد تیملعا  ياضتقا  ییاهنت  هب 

هب دراد و  تیملعا  ياضتقا  دوخ  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدومرف  نیا  دّرجم  هک : نیا  لّوا 
فارتعا نآ  هب  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  ناگرزب  زا  يرایـسب  و  دـش ، هدروآ  رتشیپ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  راوتـسا  ددـعتم و  ییاه  هجو 

« نانجلا ریهطت   » و هیکملا » حنملا   » رد نآ  هب  ناگدننک  فارتعا  زا  دوخ  رجح  نبا  هک  دیتسناد  هکلب  دیتسناد ، اج  نآ  رد  هک  دنا ، هدرک 
.درادن يدروم  تیملعا  رب  ...ملعلا » دارأ  نمف   » هلمج ي تلالد  رد  هشقانم  سپ  نیا  زا  اذل  تسا ،

؟ تسا زیاج  ملعا  ریغ  هب  عاجرا  ایآ 

ّالا و  تسا ، مالسلا  هیلع  ماما  تیملعا  یضتقم  بابلا » تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شا  هدومرف  هک : نیا  مود 
نادنمدرخ و هریس ي  فلاخم  ...تسین و  حیحص  ًالقع  ًاعرـش و  نیا  هک  دشاب ؛ یم  ملعا  دوجو  اب  ملعا  ریغ  هب  مدرم  عاجرا  شا  همزال 

...تسا نادنمشناد 

اه هدـیرفآ  نیرت  حـصان  ناشیا  هک  یلاح  رد  دراد ، تافانم  شتّما  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهاوخریخ  اـب  نیا  زین : و 
...تسا تّما  يارب 

...ملعا هب  تبسن  تسا  یمتس  نیا  زین : و 
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هللا یلص  مالسا  نید  عراش  هب  دسر  هچ  دنز  یمن  رس  عرشتم  صخـش  نیرت  کچوک  زا  راک  نیا  و  تسا ، حوجرم  يارب  حیجرت  زین : و 
 . ملس هلآ و  هیلع و 

یـضتقم ار  تیملعا  نیا  و  باب ، رد  تیعجرم  رـصح  رب  تسا  يراکـشآ  تلالد  بابلا » تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  : » شا هدومرف  رد  زین : و 
ّتیعجرم ندرک  دودحم  هب  دسر  هچ  دـمآ ، شیپ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  تشز  ملعا  دوجو  اب  ملعا  ریغ  هب  نداد  عاجرا  ّالا  و  تسا ،

؟ وا رد 

رجح نبا  هیجوت  لاطبا 

ياراد هک  تهج  نآ  زا  دـنورب  ملعا  ریغ  دزن  تسا  نکمم  اسب  هچ  نوچ  : » دـیوگ ملعا  ریغ  هب  نداد  عاـجرا  هیجوت  رد  رجح  نبا  موس :
: هک تسه  لاکشا  نیا  نخس  نیا  رد  .تسا » رتاناد  هکنآ  فالخ  رب  تسا ؛ مدرم  يارب  يرتشیب  تغارف  نایب و  حیضوت و 

رب مّدقم  هک  وا  و  تسا ، ِرد  هتسیاش  هک  روطنامه  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  شناد  مامت  هدنراد ي  ملعلا و  هنیدم  باب 
ییادـج ياعّدا  و  دـشاب ، ملعا  يرگید  هک  نیا  هن  تسا  نارگید  زا  ملعا  هرورـضلاب  وا  دوخ  تسا ، ناـیب  حیـضوت و  تهج  زا  نارگید 

...تسا راکشآ  يا  هرباکم  یصخش  نینچ  زا  تیملعا » »

گرزب زا  نیا  و  شیاعّدـم ، ندوـب  لـطاب  رب  تسا  یلیلد  تقیقح  رد  هدروآ ، شیاـعّدا  هیجوـت  رد  رجح  نبا  هچ  نآ  دـش  نشور  سپ 
.تسا باوص  قح و  يرترب  راثآ  نیرت 

هیلع ماما  دزن  نکیل  تسا ، رکبوبا  دزن  ناـیب  حیـضوت و  هک  تسا  هتفهن  اـعّدا  نیا  وا  نخـس  رد  هک  دـنام  یمن  هدیـشوپ  نیا ، رب  هوـالع 
!! تسه نآ  زا  رتنوزفا  يزیچ  مالسلا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  مدرم  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  تغارف  لیلد  هچ  هب  مدرم ،» يارب  رتشیب  تغارف   » دروم رد  اّما 
نیا هریس ي  خیرات و  رد  رگا  هکلب  ...تسوا  دوخ  هدهع ي  رب  شنایب  دراد ، ییاعّدا  نینچ  سک  ره  تسا ؟ هدوب  رکبوبا  غّرفت  زا  شیب 

ّلمحت زا  هک  رکبوبا  فالخ  رب  هتفر ؛ ورف  اه  هّیرس  یگدنیامن و  اه و  هوزغ  اه و  گنج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دینیب  یم  دیرگنب  درم  ود 
.دوب رانک  رب  شسرت  یناوتان و  تهج  هب  اه  یتخس  نینچ 

!؟ دوب رتشیب  تغارف  ياراد  کی  مادک  سپ 
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نیا تسا ؛ یئالقع  هریـس ي  ياضتقم  هک  تسا  تیملعا  كالم  هکلب  تسین ، مدرم  يارب  تغارف  تهج  زا  شناد  رد  عاجرا  نیارباـنب ،
 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نارود  هب  تبسن 

نیرت و مهم  زا  رگم  دوب ، نیـشن  هناخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هفیلخ و  رکبوبا  هک  یماگنه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناـشیا  زا  دـعب  اـّما 
تـسا لوقعم  هنوگچ  سپ  تسین ؟ مدرم  نایم  ینید  ياه  شناد  شرتسگ  تّما و  شزومآ  هفیلخ ، ياهراک  اـه و  هفیظو  نیرت  گرزب 
هفیظو تابجاو و  نیرت  مهم  رد  ار  مدرم  سپس  دنک ، راذگاو  یصخش  هب  ار  دوخ  ینیشناج  رما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 

!؟ دهد عاجرا  يرگید  هب  تسا -  مدرم  نیرتاناد  هک  نیا  اب  شا 

دوخ وا ، زا  شناد  تفایرد  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  تّما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نداد  عاجرا  هک  تسا  نینچ  قح  هکلب 
شناد و رشن  زا  مالـسلا  هیلع  شترـضح  زا  هچ  نآ  ره  و  تسوا ، ندوب  نیـشناج  رب  راکـشآ  یناهرب  تسوا و  تماما  رب  ینـشور  لیلد 
رب هورگ  نآ  هک  دنچره  تسا ، نآ  رب  اه  لیلد  نیرت  يوق  زا  دوب ، افلخ  تفالخ  نارود  رد  ناشیا  زا  دعب  ربمایپ و  تایح  نامز  رد  نید 

ار شیاه  شناد  هتشاد ، هگن  ار  وا  نید  هک  تسا  یسک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یقیقح  نیشناج  سپ  ...دنتفای  هبلغ  تفالخ 
.دنک لح  ار  اه  يراتفرگ  تالکشم و  دنارتسگب و 

تسا نآ  فقس  نامثع  اهراوید و  رمع  هیاپ و  رکبوبا  ثیدح :  - 7

هراشا

اب تیاور  نآ  اّما  : » تسا هتفگ  هدرک و  هضراعم  اهباب » ٌّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح اب  غورد  یگتخاس و  یثیدح  اب  رجح  نبا  سپس 
نیا .تسا و  نآ  رد  یلع  فقـس و  نامثع  اهراوید و  رمع  هیاـپ و  رکبوبا  مشناد و  رهـش  نم  : » دـیوگ هک  تسا  ضراـعم  سودرف  ربخ 

زا دنـس  رظن  زا  .تسا  لطاب  تلالد  رظن  زا  مه  دنـس و  رظن  زا  مه  هضراـعم  نیا  اـّما  .تسا » ناـنآ  نیرتاـناد  رکبوبا  هک  دراد  تحارص 
: تهج دنچ 

: تسا يدابآرتسا  لیعامسا  ياه  هتخاس  زا  ثیدح 

رجح نبا  يارب  و  دـش ، نایب  لیـصفت  هب  روعا  نخـس  ّدر  رد  رتشیپ  هک  تسا  يدابآرتسا » لیعامـسا   » ياه هتخاـس  زا  ثیدـح  نیا  لّوا :
.دنکن اوسر  راکشآ ، هانگ  نیا  ندروآ  نابز  رب  اب  ار  دوخ  هک  دوب  رت  هتسیاش 
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ثیدح نیا  يواخس و 

رد فالتخا  دروم  نیغورد  یگتخاس  ثیداحا  زا  ار  اه  نآ  هدرک و  فیعضت  ار  نآ  لاثما  ثیدح و  نیا  يواخـس  ظفاح  هک : نیا  مود 
نبا زا  دانسا  نودب  هدرک ، يوریپ  وا  زا  وا  رسپ  هدروآ و  ار  نآ  سودرفلا  هدنسیون ي  : » تسا هتفگ  هتسناد و  رفن  راهچ  ای  رفن  هس  حدم 
سنا زا  و  تسا ، نآ  رد  یلع  فقـس و  ناـمثع  اـهراوید و  رمع  هیاـپ و  رکبوـبا  مشناد و  رهـش  نم  تسا : هدرک  لـقن  ًاـعوفرم  دوعـسم 

« .تسا کیکر  اه  نآ  رثکا  ياهظفل  دنتـسه و  فیعـض  اـه  نآ  همه ي  یّلک  روط  هب  و  اـهتقلح .  هیواـعم  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  ًاـعوفرم :
ياهدانـسا ندروآ  سودرفلا ،» دنـسم   » شباتک عوضوم  هک  نیا  اب  دانـسا  نودب  رـسپ ، طّسوت  ثیدح  نیا  لقن  هک  تسین  هدیـشوپ  (1)

دنچ ره  يدنـس  رـسپ ، رگا  سپ  .دشاب  یم  ثیدح  نیا  ندوب  یگتخاس  رب  اهدهاش  نیرت  يوق  زا  دشاب  یم  سودرف  ینعی  ردپ ، باتک 
...تسا و هدمآ  سودرف  دنسُم  رد  هک  یفیعض  ياهدانـسا  زا  رگید  يرایـسب  دننام  دروآ ؛ یم  ار  نآ  تفای  یم  ثیدح  نیا  زا  فیعض 

يدابآرتسا لیعامـسا  ار  ثیدـح  نیا  هک  هدروآ  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  هک  دـیتسناد  نیا  زا  شیپ  و  اـجک !؟ اـه  نیا  اـجک و  یملید 
...دش ناوتان  شیارب ، يدنس  نتخاس  زا  یّتح  دندیسرپ ، شدنس  هرابرد ي  هک  یماگنه  و  تخاس ،

...تسا هدنسب  ماقم  نیا  رد  رجح  نبا  جاجتحا  ندرک  لطاب  يارب  میدروآ  ثیدح  نیا  نأش  هرابرد ي  يواخـس  زا  هچ  نآ  لاح  ره  هب 
حرـش یف  تاعمللا   » باتک رد  صقان  روط  هب  هتـسکش و  ار  يواخـس  هتفگ ي  نیا  يولهد  قحلادـبع  خیـش  هک  تساـه  یتفگـش  زا  و 

.دیرگنب سپ  ...تسا  هدروآ  هاکشملا »

ثیدح نیا  هرابرد  رجح  نبا  دوخ  رظن 

هدیـسرپ وا  زا  : » تسا هدـمآ  هیثیدـحلا » يواتفلا   » باتک رد  هکنانچ  دـنک ، یم  فیعـضت  ار  ثیدـح  نیا  دوخ  رجح  نبا  هک : نیا  موس 
مشناد رهش  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش :
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ار ثیدـح  داد : خـساپ  هن ؟ اـی  تسا  حیحـص  ثیدـح  نیا  اـیآ  .تسا  نآ  رد  یلع  فقـس و  ناـمثع  اـهراوید و  رمع  هیاـپ و  رکبوبا  و 
فیعـض یثیدح  نآ  هدروآ و  ًاعوفرم  دوعـسم  نبا  زا  دانـسا  نودب  هدومن ، يوریپ  وا  زا  شرـسپ  درک و  تیاور  سودرفلا  هدنـسیون ي 

« .تسا فیعض  یثیدح  زین  نیا  هک  دشاب  یم  تسا » شا  هقلح  هیواعم  شرد و  یلع  مشناد و  رهش  نم   » ثیدح دننام 

!؟ تسا هذخاؤم  دروم  تفاهت  ضقانت و  نیا  اب  هک  درب  یمن  نامگ  رجح  نبا  ایآ 

ثیدح نیا  هرابرد  یناشخدب  رظن 

هتـساوخ ي تسا و  یگتخاس  ثیدح  هک  هدرک  حیرـصت  هک  اج  نآ  تسا ؛ هداد  جرخ  هب  فاصنا  یناشخدـب  هماّلع  هک : نیا  مراهچ  و 
نآ رد  یلع  فقـس و  ناـمثع  اـهراوید و  رمع  هیاـپ و  رکبوـبا  مشناد و  رهـش  نم  : » تسا هتفگ  هدروآ و  ًاـقیقد  ار  شنتخاـس  زا  یعقاو 

.دییوگن نخس  یکین  زج  یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  هرابرد ي  تسا ،

هتـساوخ ثیدـح  نیا  لعاج  .تسا و  یگتخاس  منک  نامگ  تسا و  رکنم  رایـسب  هدرک و  لقن  دوعـسم  نبا  زا  دانـسا  نودـب  سودرف » »
(1) .دمآ » دهاوخ  يدوز  هب  هک  دنک  ییورایور  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  ثیدح  اب  تسا 

ثیدح نیا  يونهکل و 

ثیدح نیا  هب  هچ  نآ  : » دـیوگ یم  نینچ  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  نینمؤملا » هآرم   » رد يونهکل ، هّللا  یلو  هک : نیا  مجنپ  و 
« .تسا هدمآ  قعاوّصلا »  » رد هک  هنوگ  نآ  تسارتفا  یگتخاس و  باحصا ، هرابرد ي  شیاهظفل  یضعب  رد  هدش  هدوزفا 

دش نشور  لضاف ، نیا  هتفگ ي  نتم  اب  هک  ور  نآ  زا  دهد ، یم  تمعن  اه  تقیقح  هضافا ي  اب  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  ساپس  سپ 
...دنا هدوزفا  بان  ثیدح  نیا  هب  نالعاج  هک  تسا  ییاهارتفا  اه و  یگتخاس  زا  هدروآ ، قعاوصلا »  » رد نادان  رجح  نبا  هچ  نآ  هک 
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.دوب ثیدح  نیا  دنس  هب  تبسن  اه  نیا  مامت 

( اهساسا رکبوبا  !!) ...تسا نآ  هیاپ  رکبوبا 

: تسا لطاب  تهج  دنچ  زا  هک  مییوگ  زین  نآ  ینعم  ثیدح و  نیا  نتم  رظن  زا  اّما 

تسا و هداد  رارق  بارحم »  » ار وا  یلبق  ثیدح  هدنزاس ي  هداد و  رارق  هنیدم » ساسا   » ار رکبوبا  هتخاس  ار  ثیدح  هک  یـسک  تسخن :
نایم رفانت  نینچ  نیا  ندـش  ادـیپ  .تسا و  ثیدـح  ود  ره  ندوب  یگتخاس  رب  یعطق  یلیلد  ثیدـح ، ود  ناـیم  تشز  رایـسب  رکاـنت  نیا 

ضقانت زا  یتفگـش  یلو  دـنک ، یم  عضو  ار  یظفل  يرگید ، یگتخاس  زا  عالّطا  نودـب  نالعاج  زا  یکی  تسین ، بیجع  اه  یگتخاـس 
دنوادـخ سپ  ...دوب  دـهاوخن  شا » هیاـپ   » رگید دوب ، رهـش » بارحم   » رکبوبا رگا  نوچ  .تسا  نخـس  کـی  رد  رجح  نبا  ِدوخ  ییوگ 

.دشاب یم  شدب  ياهراک  هب  تبسن  وا  هدننک ي  تساوخزاب  ومه  و  تسوا ، لاثما  زا  سرباسح 

فراعم یعرـش و  ماکحا  هب  رکبوبا  ینادان  تهج  هب  دـنک  یم  یفن  بیذـکت و  ار  رکبوبا  ِندوب  رهـش  ساسا  تقیقح ، تیعقاو و  مود :
دهاوخ اه  نآ  زا  يا  هشوگ  يدوز  هب  هک  تسا  روهـشم  هقرف  ود  ره  نایم  تسا و  دایز  رایـسب  وا  یناداـن  دـهاوش  اـه و  لاـثم  و  ینید ،

.دمآ

ییاج هب  شا  یهارمگ  ینادان و  هکلب  تسا ، روهشم  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هباه  يراوشد  تالکـشم و  رد  وا  هعجارم 
جک رگا  دینک و  میرای  مدرک  لمع  تسرد  رگا  سپ  موش  یم  شراچد  هک  تسا  یناطیش  ارم  : » تفگ مدرم  ربارب  رد  دوخ  هک  دیـسر 

« .دیروآ تسار  هار  هب  ارم  متفر 

رب مدقم  رهـش ، ساسا  نوچ  دوش ؛ یمن  نآ  مزتلم  یناملـسم  چـیه  هک  تسا  یلطاب  ینعم  مزلتـسم  رکبوبا  ندوب » رهـش  ساسا  : » موس و 
ّتنـس لها  هک  تسا ، حیرـص  يرفُک  نیا  دوب و  دهاوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  مدقم  رکبوبا  نیاربانب  تسا  رهـش  ِدوخ 

...دنشاب نآ  هب  دقتعم  ناشیاه  لد  رد  هک  دنچ  ره  دنرادن  ار  شراهظا  ناوت 

« .تسا نآ  هیاپ  رکبوبا  و   » هلمج ي هب  تبسن  نیا 
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( اهناطیح رمع  !!) ...تسا نآ  ياهراوید  رمع 

: تهج دنچ  زا  تسا  لطاب  زین  هلمج  نیا 

.تسا هدـمآ  اهروس »  » يرگید یگتخاس  ثیدـح  رد  ظفل  نیا  تهج  نیا  زا  ...تسین و  تسرد  رهـش  يارب  ناـطیح »  » نداد رارق  لّوا :
رهش و روس )  ) راوید نامثع  رمع و  رکبوبا و  مشناد و  رهش  نم  : » ظفل نیا  اب  هداد  رارق  رهش » نآ  روس   » ار رفن  هس  ره  نآ  لعاج  نکلو 

نایامن ار  شبیع  راکشآ ، ار  شرارـسا  دنک و  یم  يرد  هدرپ  یگتخاس  رابخا  نینچ  رد  اه  فالتخا  نیا  دننام  و  تسا ...!! نآ  رد  یلع 
.دیامن یم  نالعا  ار  شگنن  و 

!؟ دنرتاناد وا  زا  راد  هناخ  نانز  یّتح  مدرم  همه ي  هک  یلاح  رد  دشاب  یم  نآ » ياهراوید  رمع   » هنوگچ مود :

همه ي : » تفگن رگم  و  .دنتـسه » رمع  زا  رت  هیقف  مدرم  همه  : » تفگن اـیآ  و  تسا » رمع  زا  رت  هیقف  سک  همه  : » تفگن دوخ  رمع  رگم 
؟» اه نزریپ  یّتح  دنتسه  رمع  زا  رتاناد  مدرم  همه ي  : » تفگن ایآ  و  نانز »؟ یّتح  دنرت  هیقف  رمع  زا  مدرم 

یم نید  ساسا  ندش  ناریو  ثعاب  دوش و  یم  رهش  نتخیر  ورف  بجوم  رهـش ، ياهراوید  هلزنم ي  هب  یـصخش  نینچ  نداد  رارق  هکلب 
.ناگتفایدشر هب  دسر  هچ  دوش ، یمن  مزتلم  يّزیمم  درف  چیه  بلطم  نیا  هب  هک  ددرگ ،

نادرگاش زا  یهورگ  هب  هکلب  تسا ، هدرک  هعجارم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  اهنآ  رد  رمع  هک  ییاهدادخر  تسا  رایـسب  هچ  موس :
نب نامحّرلادبع  لبج و  نبذاعم  دننام  نادان  باحصا  زا  یضعب  هب  هک  هداتفا  قاّفتا  هکلب  دوعـسم ، نبا  و  ساّبع ، نبا  دننام  شترـضح ،

.تسا هدرک  هعجارم  مه  فوع 

هک نانآ  تسین ، نازادرپ  غورد  زا  گرزب  رایسب  یتأرج  زج  نیا  داد ؟ رارق  ملع  رهش  راوید  ار  یصخش  نینچ  تسا  زیاج  هنوگچ  سپ 
...دنهد یمن  هار  دوخ  هب  یسرت  ناشنایاوشیپ  شیاتس  هار  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماقم  رب  ندرکدراو  هشدخ  زا 

«. تسا نآ  ياهراوید  رمع   » ترابع هب  تبسن  مه  نیا 
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!! ...تسا نآ  فقس  نامثع  و 

: تسا لطاب  هجو  دنچ  زا  زین  نیا  مییوگ  .تسا » نآ  فقس  نامثع  و  : » هلمج نیا  هب  تبسن  اّما 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نخس  نیا  ندش  رداص  درخ  ایآ  سپ  تسا ، نشور  ًالماک  هک  ...تسین  یفقـس  ار  رهـش  تسخن :
.تسا یتفگش  تیاهن  رد  قعاوصلا »  » رد نآ  هب  رجح  نبا  جاجتحا  و  سودرفلا »  » رد ثیدح  نیا  یملید  لقن  سپ  دریذپ ؟ یم  ار 

یب ینادان  ّتلع  هب  دـشاب ، شناد  رهـش  ياه  شخب  زا  یـشخب  هک  درادـن  ار  نیا  ّتیلباـق  ناـمثع  بلطم ، نیا  زا  یـشوپ  مشچ  اـب  مود :
چیه ...تسناد و  دـیهاوخ  لیـصفت  هب  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  نیا  زا  سپ  هّللاءاش  نإ  و  یعرـش ، ماکحا  ینید و  فراـعم  هب  وا  هزادـنا ي 

لطاـب ياـه  هتفگ  زا  نیا  .تسا و  نآ  فقـس  هک  دوش  ریبعت  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  تسین ؛ شناد  رهـش  ناـمثع و  ناـیم  یتبـسانم  هنوگ 
.تسا هدوهیب 

اهدادـخر و رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  وا  ياه  هعجارم  زین  ینادان و  هب  ناـمثع  روهـشم  ناوارف و  ياـه  فارتعا  موس :
.تسا ثیدح  نیا  هدننک ي  لطاب  دمآ ،-  دهاوخ  يدوز  هب  هک  هدمآ  شیپ  يایاضق 

یمـصاع و يولهد و  هتفگ ي  خساپ  رد  هک  میراد  تسد  رد  یگتخاس  ثیدح  نیا  ندوب  لطاب  رد  زین  يرگید  ناوارف  ییاه  تهج  و 
رد اسراپ  هجاوخ  هب  فورعم  یظفاح  دّمحم  نبدّمحم  لقن  هب  دـشاب  یم  ام  خـساپ  اه  نیا  مامت  ...میدروآ و  روعا  هّیمیت و  نبا  یبّیط و 

باـتک زا  یگتخاـس  ثیدــح  نـیا  زا  سیفن » سفنا  لاوـحا  یف  سیمخلا   » رد يرکب  راـید  دـّـمحم  نـب  نیــسح  و  باـطخلا » لـصف  »
...يراکنا در و  هنوگره  نودب  سودرفلا » »

نیرتاناد رکبوبا  هک  دراد  تحارـص  نیا  و  : » دیوگ هک  دتفا  یم  ورف  رجح  نبا  يدعب  هتفگ ي  میدروآ  هک  اه  نخـس  نیا  مامت  زا  سپ 
هب یلبق » دارفا  رب  وا  تفارـش  ینوزفا  ّتلع  هب  هن  میتـفگ ، هک  تسا  هنوگ  ناـمه  نتفر  رد  يوس  هب  ِناـمرف  تروص  نیا  رد  .تسا  ناـنآ 

و اهباب ، » یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ   » ثیدـح اب  هضراعم  هب  دـسر  هچ  دـیتسناد ، هک  تلالد  دنـس و  تهج  زا  ثیدـح  نیا  طوقـس  رطاخ 
زا رکبوبا  تیملعا  هب  تبسن  لالدتسا 
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لولدـم زا  ناوتب  ار  بابلا » تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف   » هلمج ي تلـالد  هک  اـعّدا  نیا  هب  دـسر  هچ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
!؟؟ دنادرگ زاب  یگتخاس  ثیدح  نیا  اب  تسا ، مالسلا  هیلع  ماما  تیملعا  هک  شحیرص 

مولعم ًاترورض  هک  تهج  نآ  زا  : » تسا هتفگ  هدروآ و  نیشیپ  ياعّدا  رب  لالدتـسا  ناونع  هب  شنخـس  نایاپ  رد  هچ  نآ  تسا  نانچمه 
تلالد دنـس و  رظن  زا  هک  دیتسناد  تسا و  یگتخاس  ثیدـح  نآ  هیاپ ي  رب  نیا  هک  دنتـسه » رد  زا  رتالاب  فقـس  راوید و  هیاپ و  تسا 

.تسا لطاب  یگتخاس و 

لطاـب تهج  ود  زا  تسا  هدرک  هدارا  ار  یـسح  يرهاـظ  ولع  ولع »  » زا رگا  تسا ؟ هدرک  هدارا  هچ  ولع »  » زا نخـس  نیا  رد  میـسرپ  یم 
: تسا

رتالاب رگا  و  تسا ، رتالاب  هیاپ  زا  رَد  هک  دـنیب  یم  شیاه  مشچ  اب  صخـش  ره  نوچ  دراد ، تفلاخم  نادـجو  ناـیع و  اـب  هک  نیا  لّوا :
.تسا ملعا  فرشا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  سپ  دراد  نامگ  هک  هنوگ  نآ  دشاب  رتشیب  شتفارش 

رمع هک  دیآ  یم  مزال  سپ  تسا ، رتالاب  اهراوید  زا  فقس  رتالاب و  هیاپ  زا  اهراوید  کش  نودب  دشاب ، يرهاظ  ولع  رب  رادم  رگا  مود :
یمن یـضار  کی  چـیه  تسا ، عقاو  فالخ  هک  دـنچ  ره  بلطم ، نیا  هب  .دـشاب و  رتاناد  رفن  ود  ره  زا  نامثع  دـشاب و  رکبوبا  زا  رتاناد 

.دنوش

نیا .تسا و  فرشا  رتالاب و  فقـس  اهراوید و  هیاپ و  زا  رَد  دیدرت  کش و  یب  دشاب ، راتـساوخ  ار  یقیقح  يونعم  ولع  ولع »  » زا رگا  و 
رتالاب و يرامـش  یب  بتارم  هب  رَد  هکلب  درادـن ، ار  يونعم  ّولع  زا  يا  هبتر  نیرت  مک  کت -  کت  ای  ًاـعومجم  هناـخ -  اـی  رهـش  ءازجا 

ناـگرزب نآ ، يدوجو  راـثآ  رَد و  زا  رظن  دروم  ياـه  ینعم  هب  هّجوت  اـب  و  یقیقح ، يوـنعم و  يّوـلع  مه  نآ  .تساـه  نآ  زا  رت  عـیفر 
و تسا ، ملعلا  هنیدم  باب  هک  تهج  نآ  زا  .دـنا  هدرک  فارتعا  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  قلطم  تیملعا  هب  ّتنـس  لها  نادنمـشناد 
« اهباب یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ   » ثیدـح زا  ار  اه  نآ  یگمه  هک  دـنا  هدومن  تابثا  ییالاو  ياه  یگژیو  اه و  تلیـضف  شترـضح  يارب 

.دنا هدرک  طابنتسا 

هیاپ ي يارب  هن  تسا ، تباث  باب  يارب  يونعم  یقیقح  ّولع  هک  دش  نشور  سپ 
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رب تسا ؛ تباث  مالـسلا  هیلع  شترـضح  يارب  قلطم  تیملعا  سپ  مودعم ، هتخیرورف ي  فقـس  اهراوید و  موهوم و  هدـش ي  هدزرانک 
.دش نایب  ولع »  » هرابرد ي هک  یهاگدید  ود  ره  هیاپ ي 

ریهطت  » و هّیکملا » حـنملا   » رد وا  دوخ  و  تسا ، بیجع  رایـسب  وا  زا  نخـس  نیا  .تسین و  یـساسا  ار  ینعم  نیا  یّکمرجح  نبا  راکنا  و 
.دش هدروآ  رتشیپ  باتک  ود  نآ  رد  شا  هتفگ  ...تسا و  هدرک  فارتعا  میدروآ ، هچ  نآ  هب  نانجلا »

«: ّیلَع  » لیوأت رد  رجح  نبا  هاگدید 

هداد ار  ّذاش  خساپ  نیا  ییاهنت  هب  یضعب  : » تسا هتفگ  هدش و  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  یلع »  » لیوأت ضّرعتم  قعاوصلا »  » رد رجح  نبا 
هک هنوگ  نآ  یلع  نیونت  عفر و  اب  میقتـسم » یلع  طارـص  اذه  : » تئارق هیاپ ي  رب  تسا  ّولع  هشیر  زا  اهباب » ٌّیلع   » رد ّیلع  ظفل  هک  دنا 

هدومنن حیرـصت  نآ  یـشزرا  یب  ندوب و  لطاب  هب  هدرک و  ریبعت  ندوب » ّذاش   » هب لیوأت  نیا  دروم  رد  سپ  .تسا » هدرک  تئارق  بوقعی 
.دینک هعجارم  اج  نآ  هب  .دش  نایب  روعا  نخس  باوج  رد  لیوأت  نیا  هب  ام  خساپ  نیا  زا  شیپ  .تسا و 

نینچ دنرادن  هعیـش  هرابرد ي  یـشهوژپ  هک  اه  یـضعب  : هک تسا  هتفگ  وکین  هداد و  خساپ  لیوأت  نیا  رب  هّیکملا » حنملا   » باتک رد  اّما 
یب ینخـس  هب  رظن  نیا  و  تسین ، سک  ره  سرتسد  رد  تسالاب و  شرد  ینعی  تسا ، ّولع »  » زا لعاف  مسا  ّیلع »  » هک دنا  هدرک  جاجتحا 

ملعلا دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  تسا : هدرک  تیاور  شباعیتسا  رد  ربلادبع  نبا  هک  یتیاور  رد  هژیو  هب  تسا ، رت  هیبش  هیاپ 
« .ریگ هرهب  نآ  زا  نیا  اب  سپ  .دنام  یمن  یقاب  يأر  نآ  ندوب  لطاب  رد  يدیدرت  تیاور  نیا  رد  رظن  ّتقد  اب  نوچ  هباب  نم  هتأیلف 

: لاعتم دنوادخ  هدومرف ي 

« میقتسم یلع  طارص  اذه  »

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تئارق  رد 

نینمؤملاریما ترـضح  نامرورـس  مان  نآ  رد  یلع »  » ظفل تسا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  شا  هتفگ  رد  رجح  نبا  هک  يا  هفیرـش  هیآ ي  اـّما 
نیا .تسا و  یلع »  » هب فاضم  طارص »  » سپ تسا  نینچ  .متـسه » شناد  رهـش  نم  : » ثیدح رد  هک  هنوگ  نامه  تسا -  مالـسلا  هیلع 

تئارق
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زین ...دنتسه و  نآرق  دننامه  نیلقث  ثیدح  رد  هک  یناسک  نامه  دنرت و  هاگآ  یحو  هناخ  نورد  هب  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
: تسا هدـمآ  بلاـط » یبا  لآ  بقاـنم   » باـتک رد  سپ  تسا ، هدیـسر  يزاریـش  رکبوـبا  زا  هک  هنوـگ  نآ  تسا ؛ يرـصب  نسح  تـئارق 

طارص اذه  دناوخ : یم  نینچ  ار  نخس  نیا  يرصب  نسح  مدینـش  هک  دیوگ  هداتق  زا  هبعـش ، زا  دانـسا  اب  شباتک ، رد  يزاریـش  رکبوبا  »
يوریپ وا  زا  سپ  میقتـسم ، نید  هار و  تسا و  بلاـط  یبا  نب  یلع  نید  هار و  نیا  تـفگ : تـسیچ ؟ نآ  ینعم  مـتفگ : ٌمیقتـسم .  ٍیلع 

نم لزن  ام   » باتک هب  موسوم  يزاریـش  رکبوبا  باـتک  (1)و  .تسین » وا  رد  يژک  چـیه  تسا ، حـضاو  دـییوج ، کّسمت  وا  هب  دـینک و 
.دنک یم  تیاور  يزاریش  نمؤم  نبدّمحم  رکبوبا  شّفلؤم  زا  هزاجا  اب  بوشآ  رهش  نبا  ار  یلع -» یف  نآرقلا 

و راربألا » عیبر  قئافلا و  فاشکلا و   » باتک هب  يرـشخمز  نمؤم  نبدومحم  درک  ثیدح  ارم  : » دیوگ شباتک  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه 
دمحا نب  ّقفوم  و  رفاسملا ، داز  هب  ینادـمه  راّطع  ءالعلاوبا  داد  ربخ  ارم  و  سودرفلا »  » هب یملید  رادرهـش  نب  هیوریـشایک  داد  ربخ  ارم 
يزنطن دـمحا  نبدّـمحم  هّللادـبعوبا  درک و  تیاور  مـیارب  ار  لـئاضف  تاداعـسلاوبا  یـضاق  و  نیعبرـألا ،»  » هـب مزراوـخ  بـیطخ  یّکم 

هیلع یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » باتک زا  تیاور  هزاـجا ي  يزاریـش  نمؤم  نبدّـمحم  رکبوبا  و  داد ، متـسد  هب  ار  هیولعلا  صئاـصخ 
نودعس نب  ییحی  و  یمزراوخ ، یمصاع  نسحلاوبا  و  يربکع ، شداک  زیزعلاوبا  هب  هدش  هداد  دانـسا  رایـسب  و  داد ، نم  هب  ار  مالـسلا » 

« .نانآ لاثما  یبطرق و 

هب يولهد »  » هک تسا  ییاه  باتک  هلمج  زا  هکلب  تسا ، ّتنس  لها  دزن  دامتعا  دروم  ياه  باتک  زا  يزاریش ، رکبوبا  زا  هدربمان  باتک 
هیـشاح ي رد  هک  هنوگ  نآ  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بقانم  هرابرد ي  دـنک و  یم  راختفا  ّتنـس  لها  هلیـسو ي  هب  نآ  فیلأت 

.تسا هدمآ  هفحتلا »  » شباتک زا  رشع » يداحلا  بابلا   » زا رشع » ثلاثلا  بّصعتلا  »

!! ...تسا هیواعم  شا  هقلح  و 

تلیضف رد  يا  هلمج  ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح رب  ثیدح ، نالعاج  زا  یضعب 
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اهتقلح اهباب و  یلعو  ملعلا  هنیدم  انأ  : » تسا هدرک  تیاور  ظفل  نیا  اب  ار  ثیدح  نیا  رابخألا » سودرف   » رد یملید  دنا ، هدوزفا  هیواعم 
نبا نخس  و  هنسحلا » دصاقملا  » رد يواخس  هتفگ ي  تسا  هدنسبار  ام  نآ  هب  خساپرد  تسا و  تشز  رایسب  یهانگ  نیا  ... (1) هیواعم »

نآ قئاقحلا » زونک   » رد يوانم  هک  تساه  یتفگش  زا  .دنا و  هدرک  حیرصت  نآ  تحـص  مدع  رب  هک  هثیدحلا » يواتفلا   » رد یّکم  رجح 
.درک لقن  سودرفلا »  » رد ار  نآ  یملید  ینعی   (2) سودرف » اهتقلح  هیواعم  اهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ار 

دشاب حیحص  دناوت  یمن  هیواعم  يرترب  رد  ربمایپ  زا  يزیچ 

، دشاب حیحص  دناوت  یمن  هیواعم  يرترب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يزیچ  هک  دنراد  صن  ناظفاح  نایاوشیپ و  ناگرزب 
: میروآ یم  هنیمز  نیا  رد  نانآ  ياه  صن  یضعب  رتشیب  هرهب ي  يارب  تسا و  نانآ  دزن  مّلسم  بلاطم  زا  نیا  و 

ساّبعلاوبا زا  مکاح ، هّللادـبع  نبدّـمحم  هّللادـبعوبا  زا  یقهیب ، نیـسح  نبدـمحا  زا  رهاط ، نبرهاز  داد  ربخ  ار  اـم  دـیوگ : يزوج  نبا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يزیچ  تفگ : یم  هک  یلظنح  میهاربا  نب  قاحـسا  زا  شردپ ، زا  فسوی ، نب  بوقعی  نبدّمحم 

.دشاب حیحص  دناوت  یمن  نایفسوبا  نب  هیواعم  يرترب  رد 

نایب نبرفعج  نب  میهاربا  نبدّمحم  نیـسحلاوبا  زا  ینطقراد ، زا  حـتف ، نب  یلع  نبدّـمحم  زا  يریرح ، دـمحا  نب  هّللاهبه  داد  ربخ  ار  ام 
: تفگ ییوگ ؟ یم  هچ  هیواعم  یلع و  هرابرد ي  مدیسرپ : مردپ  زا  تفگ : هک  لبنح  نبدمحا  نب  هّللادبع  زا  یقرخ ، دیعسوبا  زا  زاّزر ،

.دوب رایسب  نانمشد  ار  یلع  هک  نادب  نک : شخپ  ار  ود  نآ  هرابرد ي  منخس 

ینمـشد هب  ار  وا  سپ  .درک  هلتاقم  دیگنج و  وا  اب  هک  دندمآ  يدرم  دزن  .دنتفاین  يزیچ  دندرک ، وجو  تسج  شیارب  یبیع  شنانمـشد 
(3) .دندرک » قیوشت  وا  اب 
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؛» هبقنم  » ای هلیضف »  » هتفگن و  هیواعم ) « ) رکذ : » تسا هدرک  ریبعت  نینچ  لاح  حرش  نیا  رد  يراخب  هیبنت : : » دیوگ ینالقـسع  رجح  نبا  و 
تلالد تبحاصم  هقف و  هب  وا  هرابرد ي  ساّبع  نبا  یهاوگ  رهاظ  هک  نیا  زج  دوش ، یمن  هتفرگرب  یتلیـضف  باـب ، نیا  ثیدـح  زا  اریز 

.شاّقن و رکبوبا  و  بلعث ، مالغ  رمعوبا  زین  .تسا و  هتـشون  هراب  نیا  رد  یـشخب  شبقانم  رد  مصاعوبا  نبا  .تسا و  يرایـسب  لـضف  رب 
یم لقن  هیوهار  نب  قاحسا  زا  هک  دسر  یم  اج  نآ  هب  سپس  هدرک  لقن  دنا ، هدروآ  هک  ار  ییاه  ثیدح  تاعوضوملا  رد  يزوج  نبا 

، شداتسا هتفگ ي  هب  دامتعا  ربانب  يراخب  لیلد  نیمه  هب  .دشاب و  حیحـص  دناوت  یمن  يزیچ  هیواعم  ياه  تلیـضف  رد  تفگ : هک  دنک 
دنک یم  یشالتم  ار  نایضفار  ياهرس  هک  هدرک  طابنتسا  ار  يزیچ  شدوخ  رظن  ّتقد  اب  یلو  هدرک ، لودع  تبقنم  ظفل  هب  حیرـصت  زا 

ناتساد رد  تسا  نینچ  مه  هدرک و  دامتعا  قاحـسا  شداتـسا  هتفگ ي  رب  زین  وا  ییوگ  تسا و  روهـشم  هراب  نیا  رد  ییاسن  ناتـساد  و 
.مکاح

یم هچ  هیواعم  یلع و  هرابرد ي  مدیـسرپ : مردـپ  زا  هک  دـنک  یم  لقن  لـبنح  نبدـمحا  نب  هّللادـبع  قیرط  زا  يزوج  نبا  نینچ  مه  و 
: تفگ سپس  تخادنا و  ریز  هب  رس  ییوگ ؟

دیگنج و وا  اب  هک  دنتفر  يدرم  يوس  هب  سپ  دنتفاین ، اّما  دندرک ؛ یبیع  يوجتسج  وا  يارب  هک  تشاد  يرایسب  نانمشد  یلع  هک  نادب 
.دندرک قیوشت  یلع  اب  ینمشد  هب  ار  وا 

ثیدـح هیواعم  لیاضف  رد  .درادـن و  یـساسا  لصا و  چـیه  هک  دـنتخاس  هیواعم  يارب  هک  یلیاضف  هب  تسا  هدرک  هراشا  بیترت  نیدـب 
یئاسن و هیوهار و  نب  قاحـسا  هنوگ  نیا  دـشاب و  حیحـص  دانـسا  اب  هک  تسین  یثیدـح  اه  نآ  نایم  رد  یلو  هدـش  لقن  يرایـسب  ياه 

رکذ نآ  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  لاح  حرش  اب  نآ  تقباطم  : » تفگ ینیع  (1)و  .ملعا » هّللاو  .دندرک  نیقیج  ینارگید 
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، يرآ میوگ : .تسا  هدش  لقن  يرایسب  ياه  ثیدح  وا  تلیضف  رد  ییوگ : رگا  سپ  .درادن  وا  تلیضف  رب  یتلالد  نیا  و  تسا ، هیواعم 
ود نآ  ریغ  یئاـسن و  هیوـهار و  نب  قاحـسا  بلطم  نیا  رب  .دـشاب  حیحـص  دانـسا  رظن  زا  هک  تسین  ثیدـح  کـی  اـه  نآ  رد  نـکیلو 

یئاسن لاح  حرـش  رد  ناکلخ  نبا  .وا (1) تبقنم  تلیـضف و  هتفگن  هیواعم و  رکذ »  » باب تسا : هتفگ  ور  نیا  زا  دـنا و  هدرک  حیرـصت 
رصم زا  شرمع  رخآ  رد  نامحّرلادبعوبا  دنتفگ : یم  هک  مدینش  رصم  رد  نامدیتاسا  زا  هک  تفگ  یناهفصا  قاحسا  نبدّمحم  : » دیوگ
دـشن یـضار  نیا  هب  هیواعم  ایآ  تفگ : دندیـسرپ ، هدش ، تیاور  هک  شلیاضف  هیواعم و  هرابرد ي  وا  زا  تفر ، قشمد  هب  دـش و  جراخ 

یتلیـضف شیارب  تفگ : هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  و  دبای !؟ مه  يرترب  وا  رب  دـهاوخ  یم  لاح  دـنداد ؛ رارق  یلع  نأش  مه  ار  وا  هک 
قشمد هب  سپس  : » دیوگ شلاح  حرـش  رد  ءادفلاوبا  (2)و  .دنکن » ریـس  ار  تمکـش  دنوادخ  هک  وا  قح  رد  اعد  نیا  رگم  مسانـش  یمن 

درک و عانتما  دنک ، تیاور  ار  شلیاضف  زا  يزیچ  هک  دش  هتساوخ  وا  زا  تفرگ و  رارق  نومزآ  دروم  هیواعم  هرابرد ي  سپ  .تشگزاب 
جاجحلاوبا (3)و  دبای »!؟ مه  يرترب  وا  رب  دهاوخ  یم  لاح  دنداد ؛ رارق  یلع  نأش  مه  ار  وا  هک  دشن  یـضار  نیا  هب  هیواعم  ایآ  تفگ :

لقن زیچ  هچ  تفگ : ینک ؟ یمن  لقن  ار  هیواعم  لیاضف  اـیآ  دـش : هتفگ  وا  هب  نم  روضح  رد  : » دـیوگ ینومأـم  رکبوبا  زا  لـقن  هب  يزم 
: تفگ ظفاح  ِهّللادبع  وبا  مکاح  : » تفگ .دـش » تکاس  مه  هدـننک  لاؤس  و  دـش ، شوماخ  و  نکن ! ریـس  ار  شمکـش  ادـنوادخ  منک !!
، راثآ میقس  حیحص و  هب  نانآ  نیرتاناد  شیوخ و  نارود  رد  رصم  ناداتسا  نیرت  هیقف  نامحّرلادبعوبا  تفگ : یم  رمع  نب  یلع  مدینش 

نآ زا  دـش ، هدیـسرپ  هیواعم  لیاضف  زا  وا  زا  .تفر  هلمر  هب  تفرگ و  رارق  تداسح  دروم  دیـسر  هجرد  نیا  هب  یتقو  .دوب  لاـجر  زین  و 
رد دوب و  ضیرم  هک  یلاح  رد  دنداتـسرف  هّکم  هب  ار  وا  .دـیتسرفب  هّکم  هب  ارم  تفگ : دـندز : کتک  ار  وا  دجـسم  رد  درک ، يراددوخ 

.تفر ایند  زا  دیهش  دش و  هتشک  اج  نآ 

سپ دـش ، شا  يزور  تداهـش  شرمع  نایاپ  رد  درک ، يروآدرگ  نامحّرلادـبعوبا  هک  یلیاضف  همه  نآ  اب  تفگ : هّللادـبعوبا  مکاح 
درک و ثیدح  میارب  یناهفصا  قاحسا  نبدّمحم 
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اج نآ  رد  .تفر  قشمد  هب  دش و  رود  رصم  زا  شرمع  نایاپ  رد  نامحّرلادبعوبا  دنتفگ  یم  هک  مدینـش  رـصم  رد  نامدیتاسا  زا  تفگ :
مه ار  وا  هک  دشن  یضار  نیا  هب  هیواعم  ایآ  تفگ : دش ؛ هدیـسرپ  هدش ، تیاور  شلیاضف  زا  هچ  نآ  نایفـسوبا و  نب  هیواعم  هرابرد ي 

هّکم هب  سپس  دش ، جارخا  دجسم  زا  ات  دندز  شا  هضیب  رب  ردقنآ  سپ  دبای !؟ مه  يرترب  وا  رب  دهاوخ  یم  لاح  دنداد ؛ رارق  یلع  نأش 
یلع هرابرد ي  صئاصخلا  باتک  نتشون  یهورگ  مدینـش  : » دیوگ ینومأم  زا  لقن  هب  یبهذ  (1)و  .تشذگرد » اج  نآ  رد  دش و  هدرب 

: تفگ متفگ ، شیارب  ار  بلطم  نیا  تسا ، هدرک  اهر  ار  نیخیش  لیاضف  نتشون  هکنیا  و  دنداد ، رارق  راکنا  دروم  نامحّرلادبعوبا  رب  ار 
نانآ دنوادخ  هک  مدرک  وزرآ  متشون و  ار  صئاصخلا  باتک  سپ  دوب ، رایسب  یلع  زا  فرحنم  نآ  رد  هک  یلاح  رد  مدش  قشمد  دراو 
لقن ار  هیواعم  لیاضف  ایآ  مدینـش : یم  نم  هک  یلاح  رد  دش  هتفگ  وا  هب  .تشون  هباحـص  لیاضف  رد  یباتک  سپـس  .دیامرف  تیاده  ار 
نیا دیاش  متفگ : .دش  تکاس  هدننک  لاؤس  سپ  نادرگم !؟ ریـس  ار  شمکـش  ادنوادخ  ثیدح  منک ! لقن  زیچ  هچ  تفگ : ینک ؟ یمن 

 : ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتفگ ي  نیا  ساسا  رب  دشاب  هیواعم  يارب  یتبقنم 

« .هد رارق  تمحر  تاکز و  شیارب  ار  نآ  مداد ، مانشد  ای  مدرک  تنعل  هک  ار  سک  ره  ایادخ 

وا زا  اج  نآ  رد  تفر ، قشمد  هب  رصم  زا  شرمع  نایاپ  رد  یئاسن  تفگ : وا  ریغ  يرصم و  یبقع  هزمح  زا  هدنم  نبا  هّللادبعوبا  : » تفگ
رب دهاوخ  یم  لاح  دنداد ؛ رارق  یلع  نأش  مه  ار  وا  هک  دشن  یـضار  نیا  هب  هیواعم  ایآ  تفگ : دش ، هدیـسرپ  هیواعم  لیاضف  هرابرد ي 
اج نآ  رد  دـش و  لمح  هّکم  هب  سپـس  .دـش  هدـنار  نوریب  دجـسم  زا  ات  دـندز  یم  شا  هضیب  رب  ردـقنآ  هاـگنآ  دـبای !!؟ مه  يرترب  وا 

هرابرد ي تشگزاـب ، قشمد  هب  : » تفگ يدرو  نبا  (2) .تسا » هلمر  شحیحـص : و  هّکم ، هب  تسا  نینچ  تیاور  نـیا  رد  .تشذـگرد 
هک دشن  یضار  نیا  هب  هیواعم  ایآ  تفگ : دنک ، تیاور  ار  وا  لیاضف  زا  يزیچ  دش  هتساوخ  وا  زا  دش و  هدومزآ  هیواعم 
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باتک یهورگ  : » تفگ يدفـص  نیّدـلا  حالـص  (1)و  دـبای »!؟ مـه  يرترب  وا  رب  دـهاوخ  یم  لاـح  دـنداد ؛ رارق  یلع  نأـش  مـه  ار  وا 
هتفگ وا  هب  سپ  .تسا  هدرک  اهر  ار  نیخیـش  لیاضف  نتـشون  هک  نیا  دندرک و  راکنا  وا  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  صئاصخلا 

دنوادـخ هک  نیا  يوزرآ  هب  متـشون  ار  صئاصخلا  دوب ، رایـسب  نآ  رد  یلع  زا  فرحنم  هک  یلاـح  رد  مدـش  قشمد  دراو  تفگ : دـش ،
هچ تفگ : ینک ؟ یمن  لقن  ار  هیواعم  لیاضف  ایآ  دش : هتفگ  وا  هب  .تشون  ار  نیخیـش  لیاضف  سپـس  .دـیامرف  تیادـه  ار  نانآ  لاعتم 

یتلیـضف نیا  دیاش  تفگ : نیّدلا  سمـش  .دـش  تکاس  هدـننک  لاؤس  سپ  نادرگم ! ریـس  ار  شمکـش  ادـنوادخ  منک !؟ لقن  ار  يزیچ 
تاکز و شیارب  ار  نآ  مداد ، مانـشد  مدرک و  تنعل  ار  سک  ره  ادنوادخ  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هتفگ  ساسا  رب  دـشاب 

تـسا هتـشون  هک  وا  لیاضف  هیواـعم و  هراـبرد ي  تفر ، قشمد  هب  رـصم  زا  شرمع  ناـیاپ  رد  هک  یماـگنه  : » تفگ .هد » رارق  تمحر 
ردقنآ دبای !؟ مه  يرترب  وا  رب  دهاوخ  یم  لاح  دنداد ؛ رارق  یلع  نأش  مه  ار  وا  هک  دشن  یـضار  نیا  هب  هیواعم  ایآ  تفگ : دش ؛ لاؤس 

: تفگ یعفای  (2)و  .تشذگرد » اج  نآ  رد  دش و  هدرب  هلمر  ای  هّکم و  هب  سپس  دش ، هدنار  نوریب  دجسم  زا  هک  دندز  شیاه  هضیب  هب 
رارق یلع  نأش  مه  ار  وا  هک  دـشن  یـضار  نیا  هب  هیواـعم  اـیآ  تفگ : دـش ، هدیـسرپ  وا  لـیاضف  هیواـعم و  هراـبرد ي  تفر ، قشمد  هب  »

هکنیا زج  مسانـش  یمن  یتلیـضف  شیارب  تفگ : هـک  تـسا  يرگید  تـیاور  رد  و  دـبای !؟ مـه  يرترب  وا  رب  دـهاوخ  یم  لاـح  دـنداد ؛
« .دنادرگن ریس  ار  تمکش  دنوادخ 

نیا هب  یتقو  دوب ، لاجر  ثیدـح و  هب  نانآ  نیرتاناد  رـصم و  دـیتاسا  نیرت  هیقف  شدوخ  نارود  رد  تفگ : ینطقراد  : » تفگ یـساف  و 
رد درک ، يراددوخ  نآ  زا  دـش ، هدیـسرپ  هیواـعم  لـیاضف  هراـبرد ي  وا  زا  تفر ، هلمر  هب  تفرگ ، رارق  تداـسح  دروم  دیـسر  هجرد 

تداهـش هب  اـج  نآ  رد  و  دنداتـسرف ، هّکم  هب  دوب  راـمیب  هک  یلاـح  رد  ار  وا  .دـیتسرف  هّکم  هب  ارم  تفگ : دـندز ، کـتک  ار  وا  دجـسم 
(3) .تشذگرد »
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هیقف شدوخ  نارود  رد  یئاسن  تفگ : یم  رمع  نب  یلع  مدینش  : » دیوگ مکاح  زا  لقن  هب  یئاسن  لاح  حرش  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  و 
دروم دیـسر  هجرد  نیا  هب  هک  یماگنه  .دوب  لاجر  هب  ناـنآ  نیرتاـناد  میقـس و  حیحـص و  هب  ناـنآ  نیرتاسانـش  رـصم و  دـیتاسا  نیرت 
کتک ار  وا  دجـسم  رد  درک ، يراددوخ  نآ  زا  دـش ، هدیـسرپ  هیواـعم  لـیاضف  هراـبرد ي  .تفر و  هلمر  هب  سپ  دـش ، عقاو  تداـسح 

ینومأم رکبوبا  : » تفگ .تشذگرد » دیهـش  دـش و  هتـشک  دنداتـسرف و  دوب ، ضیرم  هک  یلاح  رد  .دـیتسرف  هّکم  هب  ارم  تفگ : دـندز ،
رایسب یلع  زا  فرحنم  اج  نآ  هک  یلاح  رد  مدش  قشمد  دراو  تفگ : مدیـسرپ ، وا  طّسوت  صئاصخلا  باتک  نتـشون  هرابرد ي  تفگ :
فیلأت ار  هباحّـصلا  لیاضف  باتک  سپـس  .دیامرف  تیاده  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  هک  دیما  نادب  متـشون  ار  صئاصخلا  باتک  دـندوب ،

: تفگ ینک ؟ یمن  لقن  ار  هیواعم  لیاضف  ایآ  متـشاد -  روضح  مه  نم  هک  یلاح  رد  دش -  هتفگ  وا  هب  دناوخ ، مدرم  رب  ار  نآ  درک و 
لاح حرش  رد  زین  يوانم  (1) .دش » تکاس  مه  هدننک  لاؤس  دش و  تکاس  و  نادرگم ! ریـس  ار  شمکـش  ادنوادخ  منک ؟ لقن  زیچ  هچ 

وا هک  دشن  یـضار  نیا  هب  هیواعم  ایآ  تفگ : هیواعم ؟ سپ  دش : هتفگ  وا  هب  دش ، یلع  لیاضف  روآدای  دش ، قشمد  دراو  : » دیوگ یئاسن 
گرم و هب  فرـشم  ات  دش  هدز  شیاه  هضیب  هب  ردق  نآ  سپ  دـبای !؟ مه  يرترب  وا  رب  دـهاوخ  یم  لاح  دـنداد ؛ رارق  یلع  نأش  مه  ار 
(2)و .دش » نفد  هورم  افـص و  نیب  لمح و  هکم  ای  سدقم  هب  .تشذگرد و  نیطـسلف  ای  هلمر  رد  هس  دصیـس و  لاس  دش ، هدنار  نوریب 

: دیوگ یئاسن  لاح  حرش  رد  هاکشملا » لاجر   » رد يولهد  قحلادبع  خیش 

بیعـش نبدمحا  نامحّرلادبعوبا  تسا : هدروآ  شخیرات  رد  هک  دنک  یم  لقن  یعفای  هّللادبع  ماما  خیـش  زا  ثّدحم  نیّدلا  لامج  ریما  »
باتک و دنچ  هدنسیون ي  یئاسن 
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هیواعم و هرابرد ي  دنتفگ : وا  هب  دجـسم  رد  زور  کی  هیحان  نآ  مدرم  .دمآ  قشمد  هب  سپـس  دـش  نکاس  رـصم  رد  شنامز ، ياوشیپ 
؛ دـنداد رارق  یلع  نأش  مه  ار  وا  هک  دـشن  یـضار  نیا  هب  هیواعم  ایآ  داد : خـساپ  ییوگ ؟ یم  هچ  تسا ، هدـمآ  وا  تلیـضف  رد  هچ  نآ 

ریـس ار  تمکـش  دنوادخ  زج  مسانـش  یمن  یتلیـضف  شیارب  تفگ : هک  تسا  یتیاور  رد  و  دـبای !؟ مه  يرترب  وا  رب  دـهاوخ  یم  لاح 
دنداتسرف هلمر  هب  و  دنتخادنا ، نوریب  دجـسم  زا  دندز و  کتک  دندرک و  تناها  دنداد و  مانـشد  ار  وا  دنتـساخ و  اپ  هب  مدرم  .دنادرگن 

نفد هورم  افص و  نیب  ار  وا  .تشذگرد و  هّکم  رد  دش و  رامیب  دنداتسرف ، هّکم  هب  ار  وا  یتیاور : رد  .تشذگرد و  دش و  رامیب  اج  نآ 
« .دندرک

نینح رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  اب  نکیل  تسین ، یتلیـضف  حیحـص  رد  هیواعم  ِدوخ  يارب  : » تفگ یناّرح  هیمیت ي  نبا 
هک دوب  یناسک  زا  .تشون  یم  ار  یحو  و  داد ، ماـجنا  جـح  عادولاـهّجح ، رد  ناـشیا  اـب  تشاد و  روضح  كوبت  هوزغ ي  فئاـط و  و 

هدرک نانیمطا  هباحـص  زا  ینارگید  رب  هک  هنوگ  نامه  دوب ، هداد  رارق  نیما  یحو  نتـشون  رب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ملع لها  یلو  دـش ، هتـشون  اه  باتک  هراـب  نیا  رد  و  دـندرک ، تیاور  يرایـسب  ياـه  ثیدـح  هیواـعم  لـیاضف  رد  هکلب  : » تفگ .دوب »

(1) .دننک » یمن  حیحصت  ار  مادک  چیه  ثیدح 

ینعم رظن  زا  یگتخاس  هلمج ي  نآ  ندوب  لطاب 

: تسا لطاب  هجو  دنچ  زا  اهتقلح » هیواعم  »

ییاعّدا نینچ  سک  ره  و  دـنهد ، یمن  تبـسن  رهـش  هب  ار  هقلح  ًالـصا  القع  زا  کی  چـیه  هکلب  درادـن ، هقلح  هب  زاین  ًاقلطم  رهـش  لّوا :
.میبوک شرس  رب  نینهآ  ناهرب  اب  هک  تسام  رب  تسوا و  ِدوخ  رب  شنایب  دنک ،

.درادن هقلح  هب  يزاین  ملعلا  هنیدم  ًاصوصخ  مود :

هدش جراخ  روعش  لقع و  زا  هکلب  نامیا  زا  هک  یسک  زج  و  تسا ، رهـش  يارب  یبیع  شناد ، رهـش  يارب  هیواعم  نداد  رارق  هقلح  موس :
.دنک یمن  ار  شندروآ  نابز  هب  تأرج 

یلماوع زا  نیا  و  تسا ، هیواعم  هب  شناد  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يدـنمزاین  هقلح ، هب  رهـش  يدـنمزاین  ینعم  مراـهچ :
.دنک یم  ناریو  ار  نید  ياه  هیاپ  هک  تسا 

، دراد شناد  زا  يا  هرهب  هیواعم  هک  تسا  نیا  شندوب  رهش  هقلح ي  ینعم  مجنپ :
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.دوش رکذ  هک  تسا  ینآ  زا  رت  نایامن  الاو ، قیاقح  یلاع و  فراعم  هب  دسر  هچ  یعرش  ماکحا  هب  وا  ینادان  نکیل 

هیلع و هللا  یلص  مرکم  ربمایپ  اب  دنویپ  هنوگ  ره  زا  ار  وا  هک  تسا  یناوارف  ياه  بیع  گرزب و  رایـسب  ياه  شهوکن  ار  هیواعم  مشش :
.دراد یم  زاب  ملس  هلآ و 

نآ رد  هقلح ي  هیواعم  نآ و  رَد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  ینعی : تسا ، رَد  هقلح ي  هک  تسا  نیا  هلمج  ینعم  دوش  هتفگ  رگا  و  متفه :
لیلد نیرتهب  هیواعم  ینادان  زین : .درادن و  هقلح  هب  يزاین  رهـش  ِدوخ  دننام  ملعلا  هنیدم  باب  هک  دوش  یم  لطاب  نینچ  ینعم  نیا  .تسا 

: زین .تسا و  شندوب  ملع  رهش  ِرَد  هقلح ي  ندوب  لطاب  رب 

 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبسن  وا  ینمشد  رب  نوزفا  .ددرگ  یم  رهش  نآ  وا و  نایم  يدنویپ  نینچ  عنام  شیاه  شهوکن 

هتفگ هوجو  هب  هّجوت  اب  اهنآ  لیلحت  هک  دـنک  یم  لـطاب  ار  یگتخاـس  هلمج ي  نیا  ینعم  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  ياـه  هجو  هّتبلا 
.دوش یم  راذگاو  شلها  هب  هدش 

رگید یگتخاس  ظفل  اب  هنیدم  ثیدح 

ظفل یهورگ  ...دیـسر و  نایاپ  هب  اهباب » یلع  ملعلا  هنیدـم  انأ  : » ثیدـح ظفل  رد  یهورگ  ياه  فّرـصت  هرابرد ي  نخـس  اـج  نیا  رد 
نیـشیپ ياهظفل  رد  هدشرکذ  ياه  ثحب  اب  تلالد  مه  دنـس و  تهج  زا  مه  شندوب  لطاب  هک  دـنتخاس  هنیدـم  ثیدـح  يارب  يرگید 

يدنبـشقن یمزراوخ  دومحم  دـنواخ  هجاوخ  نب  نیّدـلا  نیعم  هتـشون ي  تداعـس » جـنگ   » باـتک رد  بلطم  نیا  ...دوش و  یم  نشور 
: دومرف مالسلا  هیلع  ربمایپ  هک « : تسا  هدمآ  نینچ 

انأ و  شرد ، نامثع  متسه و  ایح  رهش  نم  شرد و  رمع  متسه و  تلادع  رهش  نم  و  دشاب ، یم  شرد  رکبوبا  متسه و  یتسار  رهش  نم  »
« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم 

نب بجر  خیش  هلمج  زا  دنا ، هدرک  دانتسا  باحـصا  نایم  هلـضافم  هلأسم  رد  یگتخاس  ثیدح  نیا  هب  یـضعب  هکنآ  روآ  تفگـش  اّما 
: دیوگ لیضفتلا »  » ثحبم رد  هیدّمحملا » هقیرطلا  حرش  یف  هیدمرسلا  هعیرذلا  هیدمحالا و  هلیـسولا   » شباتک رد  هک  تسا  يریت  دمحا 

زا کی  ره  هک  تسا  نیا  هناگراهچ  يافلخ  يرترب  رد  یلوا  مییوگ : ام  «و 
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هب هکلب  تسین ، شتاذ  تهج  زا  ناـسنا  تلیـضف  نوچ  تسا ، هتفاـی  ترهـش  نآ  هب  هک  یفـصو  راـبتعا  هب  تسا  رترب  يرگید  زا  ناـنآ 
متسه و تلادع  رهـش  نم  و  شرد ، رکبوبا  متـسه و  یتسار  رهـش  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ربمایپ  .دشاب و  یم  شیاه  فیـصوت  رابتعا 

.اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  شرد و  نامثع  متسه و  ایح  رهش  نم  و  شرد ، رمع 

: مییوگ هیاپ  نیا  رب  .درک و  تیاور  ناگرزب  یضعب  زا  شباتک  رد  يدهاز  ار  نآ 

نیرترب رمع  و  تفص ، نیا  هب  باحصا  نایم  رد  وا  نتفای  ترهش  شرایسب و  ییوگتسار  رابتعا  هب  تسا  هباحـص  نیرترب  قیدص  رکبوبا 
شنتفای ترهش  شناد و  تهج  زا  تسا  نانآ  نیرترب  یلع  و  ایح ، تهج  زا  تسا  نانآ  نیرترب  نامثع  و  تلادع ، تهج  زا  تسا  نانآ 

« .دسر یم  نایاپ  هب  نخس  دوش و  یم  اپرب  دوصقم  بیترت  نیا  هب  نآ و  هب 

تـسا یگتخاس  روکذم ، ثیدح  تسا و  بَّکرم  عامجا  نتفاکـش  نیا  و  هتفگن ، ار  نآ  سک  چیه  تسا ، هدروآ  يرترب  رد  وا  هچ  نآ 
ياه باتک  و  نعاطملا » دییـشت   » باتک هب  هعجارم  اـب  نآ  زا  يا  هشوگ  هک  دراد  دوجو  ینـالوط  نشور و  یثحب  نآ  هرقف ي  ره  رد  و 

.دوش یم  نایامن  باب  نیا  رد  يرگید 

زا سپ  هکلب  تسا ، موق  رد  نیرترب  تهج  همه  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  هک  تسا  نیا  یعطق  ياه  لیلد  اب  تباـث  قح  هکلب 
یلع  » هلمج ي لماش  دوخ  ثیدـح  نیا  ...تسا و  نیرخآ  نیلّوا و  زا  ناگدـیرفآ  مامت  زا  نیرترب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

یم قلطم  روط  هب  يرترب  بجوم  دوخ  نیا  هک  دوش  یم  بجوم  ار  وا  تیملعا  شندوب ، ملع  رهـش  ِرد  هک  دیتسناد  .دـشاب و  یم  اهباب »
.دوش یم  قلطم  روط  هب  ماما  تیلـضفا  دیفم  زین  یگتخاس  ثیدح  نیا  سپ  ّتنـس ، لها  زا  نارگـشهوژپ  ياه  هتفگ  هیاپ ي  رب  ددرگ ،

.نایناهج راگدرورپ  دنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  ...تسا و  تهج  کی  زا  وا  تیلضفا  تابث  ار  اتساوخ  هک  یسک  هتساوخ ي  فالخرب 

ثیدح نیا  هرابرد ي  يراق  نخس  اب  - 11

هراشا

ادـخ لوسر  تفگ : هک  هدـش  لقن  یلع  زا  ینعی  وا  زا  : » تسا نینچ  همکحلا » راد  انأ   » ثیدـح حرـش  رد  يراق  یلعـالم  هتفگ ي  نتم 
رد متمکح و  هناخ ي  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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هدوزفا نیا  یتـیاور  رد  .تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  هناـخ ي  نم  هدـمآ : حـیباصملا »  » تیاور رد  .مشناد و  رهـش  نم  تسا : یتـیاور 
نیا یلو  تسا ، شیاهرد  زا  يرد  یلع  تسا : نینچ  نآ  ینعم  .دـیآ و  شیوس  هب  نآ  رد  زا  دـیاب  دـهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسه :

.تسا نانآ  نیرتاناد  نیرت و  گرزب  باحصا  زا  یضعب  هب  تبـسن  وا  نوچ  .تسا  نینچ  وا  هک  تسا  میظعت  يا  هنوگ  دیفم  صیـصخت 
: تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدومرف  نیا  دنـشاب  یم  باوبا  هلزنم ي  هب  باحـصا  همه ي  دراد  تلـالد  هک  ییاـهزیچ  زا 

.يرگتیاده رد  ناشیاهرون  هجرد  فالتخا  هب  هراشا  اب  دیا ، هدش  تیاده  دینک ، ادتقا  مادک  ره  هب  دنناگراتس  نوچ  منارای 

هقف ثیدح و  ریـسفت ، تئارق ، نوچمه  یعرـش  ياه  شناد  عاونا  ناعبات ، هک  تسا  نیا  دزاس  یم  قّقحم  ار  نآ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا 
تواضق باب  هب  هک  نیا  رگم  دـش ؛ هتـسناد  وا  قح  رد  تیباـب  ندوبن  رـصحنم  سپ  دـنتفرگ ، ارف  مه  یلع  زا  ریغ  باحـصا  رگید  زا  ار 

نایم رد  يراق  نیرتهب  تسا : هدـمآ  یبُأ  هرابرد ي  هک  هنوگ  نآ  .تسامـش  نیرترواد  وا  هدـش : دراو  شا  هرابرد  هک  دـبای  صاـصتخا 
: تباث نبدیز  هرابرد ي  و  تسامش ،

.تسا مارح  لالح و  هب  امش  نیرتاناد  وا  تسا : هدمآ  لبج  نبذاعم  هرابرد ي  .دهد و  یم  ماجنا  ار  تابجاو  رتشیب  امش  همه ي  زا  وا 

: تفگ هک  تسا  هدـمآ  راسی  نب  لقعم  زا  لقن  هب  ضایّرلا »  » رد هک  تسا  نامه  دراد ، وا  شناد  یناوارف  رب  تلـالد  هک  ییاـهزیچ  زا  و 
: دومرف مدرک ، شیاریپ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ار نآ  ینیگنـس  دومرف : دوب ؛ هدرک  هیکت  نم  رب  هک  یلاـح  رد  تساـخ  اـپ  هب  .يرآ  متفگ : مینک ؟ تداـیع  همطاـف  زا  یهاوـخ  یم  اـیآ 
.تسوت يارب  ششاداپ  دنک و  یم  لّمحت  يرگید 

تّدـش میتسدـگنت  هودـنا و  تفگ : ینیب ؟ یم  هنوگچ  ار  دوخ  میتفگ : .میدـش  دراو  همطاف  رب  اـت  دوبن  مشود  رب  يزیچ  ییوگ  تفگ :
.دیشک ازارد  هب  میرامیب  تفای و 

مالسا رد  ترهوش  هک  يوش  یمن  یـضار  ایآ  دومرف : هک  متفای  ثیدح  نیا  هرابرد ي  مردپ  طخ  اب  تفگ : لبنح  نبدمحا  نب  هّللادبع 
ساّبع نبا  زا  لقن  هب  .درک و  لقن  ار  نآ  دـمحا  .تسا  رت  ناوارف  همه  زا  شا  يرابدرب  رتشیب و  همه  زا  شـشناد  دراد و  یـشیپ  همه  زا 

شناد و تمکح و  زا  شنورد  تفگ : دوب ؟ يدرم  هنوگچ  یلع  دندیسرپ : وا  زا  مدرم  هک 
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 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  شیدنواشیوخ  اب  هارمه  دوب ، هدش  لامالام  يرای  تعاجش و 

نآ زاس  هراچ  نسحوبا  هک  یلکـشم  زا  درب  یم  هانپ  رمع  تفگ : هک  ّبیـسم  نبدیعـس  زا  لقن  هب  درک و  لقن  ار  نآ  بقاـنم  رد  دـمحا 
.درک لقن  ار  نآ  دمحا  .دشابن 

یمن تیارـس  يرگید  هب  دراد و  صاصتخا  وا  هب  تمکح  شناد و  تفایرد  هک : دنک  کّسمت  لیثمت  نیا  هب  هعیـش  دیاش  دیوگ : یبّیط 
.وا تطاسو  هب  رگم  دنک ؛

؛ تسین یتّجح  ار  نانآ  دروم  نیا  رد  و  اـهباوبا » نم  تویبلا  اوتأ  و  : » دومرف لاـعتم  دـنوادخ  دـنوش و  یم  هناـخ  دراو  رد  زا  اـهنت  نوچ 
هدرک و تیاور  ار  نآ  يذـمرت  .تسا  رد  تشه  ار  نآ  دوجو  نیا  اـب  تسین ؛ تمکح  هناـخ ي  زا  رت  هدرتـسگ  تشهب  هناـخ ي  نوـچ 
وا .دـندرک و  تیاور  کیرـش  زا  ار  ثیدـح  نیا  یـضعب  تفگ : يذـمرت  .تسا  يا  هتخانـشان  دانـسا  رظن  زا  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ 

هدربن یمان  یحبانص  زا  ثیدح  نیا  دانسا  رد  یضعب  نآ  و  تسا ، هدرک  رکذ  ار  وا  حراش  هک  تسا  دادغب  ِیـضاق  هّللادبع ، نب  کیرش 
.میسانش یمن  ار  ثیدح  نیا  تاقث  زا  کی  چیه  زا  کیرش  زا  ریغ  ام  و  دنا ،

درک تیاور  ساّبع  نبا  ثیدـحزا  شکردتـسم  زا  بقانم  رد  مکاـح  ار  تسا ، نآرد  یلعو  مشنادرهـش  نم  : ثیدـح هک  نادـب  سپس 
شا هرابرد  هک  يدارفارایـسب  هچ  تفگ : هعرزوباو  .تسا  یگتخاس  هکلب  تفگو : درک  لاکـشا  وا  هب  یبهذو  .تسا  حیحـص  تفگو :
تباث تفگ : ینطقراد  .دیعـس و  نب  ییحی  متاـحوبا و  دـنتفگ  نینچ  درادـن و  یلـصا  چـیه  تفگ : نیعم  نب  ییحی  .دـندش و  حـضتفم 

یحیحـص هجو  ار  نآ  تفگ : يراخب  نینچ  مه  .تسا و  رکنم  تفگ : درک و  تیاور  ار  نآ  شعماج  زا  بقانم »  » رد يذـمرت  .تسا و 
هتفگو .دـنا  هدرکن  تاـبثاار  ثیدـح  نیا  : تفگ دـیعلا  قـیقد  نبا  .تسا و  هدرک  لـقن  تاـعوضوملا  رد  ار  نآ  يزوـج  نبا  .تـسین و 
حیحـص هن  ؛ شیاه لقنرابتعا  هب  تسا  نسح  هک  تسا  نآ  باوص  تفگ : ییالع  دیعـسوبا  ظفاح  نکیل.تسا  لـطاب  ثیدـح  نیا  : دـش

.تسا هدروآار  نآ  یشکرز.دشاب  یگتخاس  هک  نیا  هب  دسر  هچ  تسا  فیعض  هنو 

نآ تسا  یگتخاس  هن  تفگ و  مکاح  هک  هنوگ  نآ  حیحـص  هن  تسا ؛ نسح  تفگ : دـش  هدیـسرپ  شا  هرابرد  ینالقـسع  ظـفاح  زا  و 
: تفگ یطویس  .تفگ  يزوج  نبا  هک  هنوگ 

طسب مراد ، تاعوضوملا  باتک  رب  هک  یتاقیلعت  رد  ار  ینالقسع  ییالع و  هتفگ ي  و 
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.تسا و نآ  رد  یلع  فقـس و  نامثع  اـهراوید و  رمع  هیاـپ و  رکبوبا  مشناد و  رهـش  نم  تسا : سودرفلا  ربخ  رد  .دـش و  ماـمت  .مداد 
: هک دنا  هداد  ار  ّذاش  خساپ  نیا  یضعب 

بوقعی هک  يا  هنوگ  هب  نآ  نیونت  یلع و  عفر  اب  میقتـسم  ٌّیلع  ٌطارـص  تئارق  هیاپ ي  رب  تسا  ّولع  زا  لیعف  اـهباب ، ّیلع  رد  ّیلع  ظـفل 
(1) .درک » تئارق 

يرگید هن  تسا  هنیدم  باب  یلع 

: مینک یم  هراشا  نآ  هب  لامجا  روط  هب  ام  .تسا و  هدش  طلخ  اهب  نارگ  شزرا و  یب  نایم  نخس  نیا  رد  میوگ :

و میدرک ، نایب  لیـصفت  هب  ار  نآ  نالطب  ام  تسا و  هتفگ  یمـصاع  راب  نیتسخن  .تسا » شیاهرد  زا  يرد  یلع  : » هک ار  نخـس  نیا  اّما 
تسین هتسیاش  یسک  وا  زا  ریغ  و  دراد ، مالسلا  هیلع  ماما  هب  ّتیباب  راصحنا  رب  تلالد  ثیدح  ظفل  مییوگ : هصالخ  روط  هب  اج  نیا  رد 
ربمایپ زا  حیرـص  يا  هتفگ  هب  زج  دیامنب  ار  ماقم  نیا  ياعّدا  تسین  زیاج  یـسک  يارب  سپ  دـشاب ، شناد  رهـش  تمکح و  هناخ ي  ِرد 
شناد رهش  يارب  رد  زا  ار  اه  نآ  هک  تسا  ییاه  شهوکن  اه و  یتشز  رفن  هس  نآ  يارب  هکنیا  رب  هوالع  ملـس .  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نیا اه  نآ  زا  یـضعب  ندروآ  اب  نعاطملا » دییـشت   » باتک و  دراد ، یم  زاب  نآ  هب  دنویپ  نیرتمک  زا  ار  نانآ  هکلب  دنک ، یم  عنم  ندوب ،
.دینک هعجارم  نآ  هب  دیتساوخ  رگا  .تسا  هتفرگ  هدهع  رب  ار  مهم 

هطاحا ي رهـش  نآ  شناد  تمکح و  مامت  هب  هک  نیا  .تسا و  صخـش  تمـصع  مزلتـسم  ندوب  تمکح  شناد و  رهـش  باب  نینچمه 
ناگمه و زا  وا  يزاین  یب  نآ  هاوگ  .دوبن  نینچ  رگید  سک  چیه  دوب و  نینچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دشاب و  هتشاد  لماک 

.تسا روهشم  فورعم و  همه  رب  بلطم  نیا  هک  دشاب  یم  وا  هب  همه  يدنمزاین 

متمکح و هناخ ي  نم  : » ظفل رد  تسا ، هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دزن  نتفر  هب  نامرف  ثیدح  ياهظفل  یضعب  رد  نیا  رب  هوالع 
سک ره  یصاع ، ای  دنتسه  عیطم  ای  نامدرم  .دور » رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  تمکح  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع 
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ره تسین و  هنیدم  باب  وا  نوچ  مه  رگید  و  تسا ، دنمزاین  وا  هب  سپ  تفرگ ، وا  زا  ار  تمکح  تفر و  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دزن 
زج يرَد  رهش  يارب  سپ  .دشاب  رهـش  نآ  باب  هک  تسین  هتـسیاش  درکن ، لاثتما  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رما  سک 

.دشاب یمن  مالسلا  هیلع  ماما 

: دوش یم  نشور  وا  هتفگ ي  نیا  میدروآ  هک  هچ  نآ  اب 

نیرتاناد نیرت و  گرزب  باحـصا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  وا  نوچ  .تسا  نینچ  وا  هک  تسا  میظعت  يا  هنوگ  دیفم  صیـصخت  نیا  یلو  »
« .تسا نانآ 

هیلع ناشیا  هک  دیتسناد  ثیدح  تلالد  زا  نیا ، زا  شیپ  و  یفاضا ، هن  تسا  یقیقح  یصیصخت  ثیدح  رد  هدش  رکذ  صیـصخت  نوچ 
.نانآ زا  یضعب  زا  هن  تسا  يرتاناد  نیرت و  گرزب  هباحص  یمامت  زا  مالسلا 

تسا یگتخاس  ناگراتس »  » ثیدح

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف  نیا  دنشاب  یم  باوبا  هلزنم ي  هب  باحـصا  همه ي  دراد  تلالد  هک  ییاهزیچ  زا  : » شا هتفگ  نیا  رب  اّما  و 
رد ناشیاهرون  هجرد  فالتخا  هب  هراشا  اب  دیا ، هدش  تیادـه  دـینک ، ادـتقا  مادـک  ره  هب  دنناگراتـس  نوچ  منارای  تسا : ملـس  هلآ و  و 

« .يرگتیاده

شا هرابرد  روعا  نخس  ّدر  رد  نیا  زا  شیپ  و  تسا ، هدش  تباث  موجنلاک » یباحصا   » ثیدح ندوب  یگتخاس  تسا : دراو  لاکـشا  نیا 
نیا دـیتسناد  هک  اـج  نآ  زا  دنـشاب ، باوـبا  یگمه  باحـصا  هک  درادـن  اـضتقا  میریذـپب ، مه  ار  نآ  تّحـص  رگا  و  میدرک ، تـبحص 

رب تسا  لیلد  دنک ، تلالد  مه  يزیچ  رب  رگا  و  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نامرورـس  هژیو ي  تلالج  اب  بصنم  الاو و  تفارش 
رهـش ِرد  نوچ  .دنـشاب  شناد  رهـش  يارب  ییاهرد  هکنآ  يارب  تسین  هدنـسب  نیا  دنا و  هدروآ  تسد  هب  یـشناد  نانآ  زا  یـضعب  هکنیا 

تمکح هناخ ي  ِرد  هک  یسک  دراد و  یشناد  یّلک  روط  هب  هک  یسک  نایم  نیاربانب  دشاب ، هتشاد  هطاحا  رهش  ياه  شناد  مامت  هب  دیاب 
.تسا ینالوط  سب  يا  هلصاف  تسا ، شناد  رهش  و 

.دشاب هاوگ  دهد و  ارف  شوگ  ای  دراد  یلد  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يرّکذت  نآ  رد 

شهوکن رد  ار  شا  هفیاط  ناگرزب  ياه  هتفگ  هاقرملا »  » شباتک رد  دوخ  هک  تسا  ثیدـح  نیا  هب  يراق »  » لالدتـسا اه  یتفگـش  زا  و 
رد وا  هتفگ ي  نتم  .تسا  هدروآ  نآ 
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: تسا نینچ  ثیدح  حرش 

ار نآ  هجام  نبا  هک  نادب  دیتفای ؛ تیاده  دیدرک ، ادتقا  مادک  ره  هب  دنناگراتـس  نوچ  مباحـصا  ثیدح  دروم  رد  تفگ : عیبدـلا  نبا  » 
هجام نبا  ننـس  رد  ار  نآ  وجو  تسج  زا  سپ  یلو  تسا ، هدروآ  ءافـشلا  ياه  ثیدـح  لقن  رد  ار  نآ  یطویـس  لالج  زین  درک و  لقن 
ازارد هب  شا  هراـبرد  ار  نخـس  هدروآ و  ار  نآ  ءاـضقلا » بدأ   » باـبرد یعفار  ياـه  ثیدـح  لـقن  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  .متفاـین و 
هدروآ یقهیب  زا  نکیل  تسا  لـطاب  یگتخاـس و  هک  هدرک  لـقن  مزح  نبا  زا  هکلب  تسا ، یهاو  فیعـض و  هک  تسا  هتفگ  هدـیناشک و 

 : ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  هدومرف  ینعی  دناسر ، یم  ار  نآ  يانعم  زا  یتمسق  ملسم  ثیدح  تفگ : هک  تسا 

باحصا هیبشت  ندوب  حیحص  نآ  تفگ ، تسار  یقهیب  تفگ : رجح  نبا  ءامـسلل .) هنمأ  موجنلا   ) دنتـسه ناما  نامـسآ  يارب  ناگراتس 
هب نآ  زا  ناگراتس ، هب  نتفای  تیاده  ینعم  تسا  نکمم  يرآ  .دیامن  یمن  راکـشآ  ار  نانآ  هب  يادتقا  اّما  دناسر ، یم  ار  ناگراتـس  هب 

ياه هنتف  هب  تسا  يا  هراشا  ثیدح  رهاظ  و  تفگ : .تسا  ندرکادتقا  رب  عرف  نتفای  تیادـه  هک  تسا  نیا  رهاظ  میوگ : .دروخب  مشچ 
« .دش مامت  .نیمز  رسارس  رد  متس  راشتنا  اه و  تعدب  ندش  نایامن  اه و  ّتنس  ندشوحم  زا  هباحص  گرم  زا  سپ  هدمآ  شیپ 

نبا هب  ار  نآ  هدرک و  تبحـص  هباحـصلا » هلادع  یلع  مالکلا   » رد بجاح  نبا  یلـصا  حرـش  رد  ثیدـح  نیا  هرابرد ي  یکبـس  نبا  و 
ات ّیبر » تلأس  : » ًاعوفرم باطخ  نبرمع  زا  ببـسملا  نبا  زا  تسا : هدرک  رکذ  ار  نآ  لوصـالا  عماـج  رد  .تسا و  هدادـن  تبـسن  هجاـم 

نبا تسا و  هدروآ  لوصألا  دـیرجت  رد  نیزر  هک  تسا  ییاه  ثیدـح  زا  نآ  سپ  .درک  لـقن  ار  نآ  تشون : نآ  زا  سپ  و  متیدـتها » »
نخس نیا  (1)و  .درک » لـقن  ار  نآ  نیزر  هتفگ : و  هدروآ ، ار  نآ  هاکـشملا  هدنـسیون ي  تسا و  هتفاـین  ار  نآ  روکذـم  لوصا  رد  ریثا 
عاونا ناعبات ، هک  تسا  نیا  دزاس  یم  قّقحم  ار  نآ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  : » تسا هتفگ  هک  موجن  ثیدح  هب  لالدتـسا  دییأت  رد  يراق 

، دنتفرگ ارف  مه  یلع  زا  ریغ  باحصا  رگید  زا  ار  هقف  ثیدح و  ریسفت ، تئارق ، نوچمه  یعرش  ياه  شناد 
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صن لباقم  رد  تسا  هدرک  ناعبات  راتفر  هب  لالدتسا  نوچ  تسا ، یتشز  تیاهن  رد  دش ،» هتسناد  وا  قح  رد  تیباب  ندوبن  رـصحنم  سپ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نامرف  اب  نانآ  هک  تسین  نیا  زج  تسین و  زیاج  ًالصا  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  حیرص 

.دندرک تفلاخم  ملس 

دوخ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تسا ؟ لئاق  مالسلا  هیلع  ترـضح  رد  تیباب  ندوبنرـصحنم  هب  يراق »  » هنوگچ و 
یم و  .دوش » یم  نآ  دراو  شرد  ریغ  زا  درب  نامگ  سک  ره  دـیوگ  غورد  یلع  يا  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  حیرـصت  راصحنا  نیا  رب 

فارتعا نآ  هب  باحصا  هک  تسا  ینعم  نامه  نیا  و  ...دسر » یم  رد  نآ  زا  هن  رهـش  نآ  هب  درب  نامگ  سک  ره  دیوگ  غورد  : » دیامرف
هدروآ يزاریش  ثّدحم  نیّدلا  لامج  هک  يروشلا »  » ثیدح و  نیطمسلا » ررد  مظن   » رد يدنرز  نخس  زا  رتشیپ  هک  دندرک  ینامداش  و 

.دش راکشآ  تسا ،

لّوا هورگ  .دـنرادن  یموس  هک  دنتـسه  هورگ  ود  اهنت  دـنا  هتفرگ  شناد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ریغ  زا  هک  یناـعبات  هتـشذگ  نآ  زا 
راّمع و رذوبا و  و  دادقم ، ناملـس و  دننام  دنا ، هدرک  شناد  تفایرد  دنا ، هتفرگ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یناسک  زا  هک  دنتـسه  ینانآ 
رد هکلب  دندید ، یمن  شناد  يارب  ییاهرد  ار  باحـصا  نآ  اه  یعبات  نیا  ...ناشدننامه و  ساّبع و  نب  هّللادبع  دوعـسم و  نب  هّللادـبع 

نمف  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا  هدومرف  اب  هک  دنتـسه  یناسک  مود  هورگ  .دـنا و  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  شناد  تقیقح 
فرحنم تهج  رد  دنتـسج  يرود  وا  زا  دانع  يور  زا  دندرک و  تفلاخم  اهباب » نم  اهتأیلف  همکحلا  دارأ  نم  بابلا و  تأیلف  ملعلا  دارأ 

...دوش یمن  یهّجوت  زگره  نانیا  ياهرادرک  اه و  هتفگ  هب  هک  تسا  نشور  تمکح و  هناخ ي  ِرد  ملعلا و  هنیدم  باب  زا  ندش 

« تواضق باب   » هب ثیدح  صاصتخا  ياعّدا 

هنوگ نآ  .تسامـش  نیرترواد  وا  هدـش : دراو  شا  هرابرد  هک  دـبای  صاصتخا  تواضق  باب  هب  هک  نیا  رگم  : » هک يراق  هتفگ  نیا  اـّما 
: تسا هدمآ  یبُأ  هرابرد ي  هک 

نبذاعم هرابرد ي  .دهد و  یم  ماجنا  ار  تابجاو  رتشیب  امـش  همه ي  زا  وا  تباث : نبدیز  هرابرد ي  و  تسامـش ، نایم  رد  يراق  نیرتهب 
شریذپ ضرف  هب  دیتسناد و  یمصاع  نخس  رب  ّدر  رد  ار  شخساپ  .تسا » مارح  لالح و  هب  امش  نیرتاناد  وا  تسا : هدمآ  لبج 
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هطاحا ي شا  همزال  ندوب ، باحصا  نیرترواد  نوچ  دراد ، رب  رد  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  قلطم  ّتیملعا  هدافا ي  صاصتخا  نیا  نآ ،
بلطم نیا  رتشیب  حیضوت  يدوز  هب  و  باب ، نیا  رد  وا  ریغ  زا  تیلـضفا  ّتیزم و  اب  هارمه  تسا ، یعرـش  مولع  یمامت  هب  نتـشاد  لماک 

.دمآ دهاوخ  هّللاءاش  نا 

نآ رد  ینخـس  کش و  چـیه  هک  تسا  یبلاـطم  زا  .تسا » یلع  امـش  نیرترواد   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدومرف ي  اـّما 
یم یگتخاس  یگمه  تسا  هدروآ  وا  ریغ  هرابرد ي  هچ  نآ  اّما  .یلاـعت  هّللاءاـش  نا  .تسناد  دـیهاوخ  لیـصفت  هب  يدوز  هب  هک  تسین 

دیتساوخ رگا  .میدرک  نایب  یمـصاع  نخـس  هب  خـساپ  رد  لیـصفت  هب  هک  هنوگ  نامه  .تسا  لطاب  مه  تلـالد  دنـس و  رظن  زا  دـشاب و 
.دینک هعجارم 

اّما تسا ، مالـسلا  هیلع  ماما  لیاضف  یـضعب  لـماش  هک  دـنچ  ره  دراد »...  وا  شناد  یناوارف  رب  تلـالد  هک  ییاـهزیچ  زا  : » شا هتفگ  و 
هک نیا  هن  .دراد  مالسلا  هیلع  ماما  تیملعا  رب  تلالد  لماک  تحارص  اب  تسا  هدروآ  هچ  نآ  نوچ  تسین ، هدیشوپ  نادب ، دراو  لاکشا 

ناشیا نانمشد  ناقفاوم و  زا  ار  روهشم  باحـصا  زا  هدیـسر  حیرـص  ياه  نتم  بلطم  نیا  هب  دشاب  هتـشاد  تلالد  وا  شناد  یناوارف  رب 
(1) .دنا » هداد  یهاوگ  وا  تیملعا  رب  فلاخم  ینمشد و  فلاؤم و  قفاوم و  : دیوگ يوانم  ور  نیا  زا  دییازفیب و  شترـضح  تیملعا  رد 

: دیوگ نینچ  بلاط » یبا  نب  ّیلع  سپس  : » دیوگ هک  نتم  بحاص  هتفگ  حرش  رد  ربکألا » هقفلا  حرش   » رد دوخ  يراق  هکلب 

ملاع یفطصم و  يومعرسپ  ارهز و  همطاف  رسمه  یضترم  یمشاه ، یشرق  یصق ، نب  فانمدبع  نب  مشاه  نب  بلّطملادبع  رـسپ  ینعی  »
تسا يروهشم  رایسب  لیاضف  وا  يارب  دنتشگزاب ، شیاوتف  هب  دندیسرپ و  وا  زا  هباحص  ناگرزب  هک  یتالکشم  رد  و  ایلع ، هجرد ي  رد 

سپ (2) ّیلع ».  مکاضقا  مالـسلا :  هیلع  شا  هدومرف  اهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  تسا : هتخاس  قّقحم  ار  مالـسلا  هیلع  شا  هتفگ  هک 
رد هکلب  تواضق  رد  هن  تسا  رتاناد  باحصا  مامت  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دش  نشور 
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...اه هنیمز  مامت 

يراق ياه  هتفگ  رگید  خساپ  هب  هراشا 

: میراد يا  هراشا  اه  نآ  هب  خساپ  يراق و  رگید  ياه  هتفگ  هب  اّما 

.مینک یمن  رارکت  دش ، هدروآ  رتشیپ  یبّیط  نخس  هب  وا  داهشتسا  هب  هب  خساپ  . 1

.دیتسناد ار  نآ  باوج  يوون  نخس  هب  خساپ  رد  ...درک » تیاور  ار  نآ  يذمرت  : » شا هتفگ  . 2

تبسن ناگدننک  شهوکن  ياه  هتفگ  اّما  ...مکاح  نتسناد  حیحص  هب  تسا  یفارتعا  نآ  رد  ...ثیدح » هک  نادب  سپس  : » شا هتفگ  . 3
...میدش ضّرعتم  شدوخ  ياج  رد  ار  ثیدح  هب 

هدروآ یگتخاس  ثیدح  نیا  هرابرد ي  نخس  یّکمرجح  نبا  روعا و  نخس  هب  خساپ  رد  رتشیپ  ...سودرفلا » ربخ  رد  و  : » شا هتفگ  . 4
...دش

.دیتسناد ار  شبلاطم  هک  تسا  قعاوصلا  رد  رجح  نبا  نخس  نیا  هک  هک »...  دنا  هداد  ار  ّذاش  خساپ  نیا  یضعب  : » شا هتفگ  . 5

.داب رطاف  دنوادخ  نآ  زا  ساپس  دشاب و  يراع  يراق  نخس  هب  ام  خساپ  نایاپ  نیا  و 

ثیدح نیا  هرابرد ي  ینابنب  نخس  اب  - 12

هراشا

« همکحلا راد  انأ   » ثیدح و  ملعلا » هنیدم  انأ   » ثیدح هب  هعیش  لالدتسا  خساپ  رد  وا  دئاقع »  » رد ینابنب  بوقعی  دّمحماّلم  هتفگ ي  نتم 
: تسا نینچ 

هیلع مدآ  لاـعتم  دـنوادخ  نوـچ  تسا ؛ رتراوازـس  تفـالخ  هب  هک  نیا  و  درک ، لالدتـسا  وا  تـیملعا  هـب  یلع  يرترب  يارب  نمـشد  «و 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف  ربانب  دوب ؛ رتاناد  وا  دـنیوگ  یم  .دـیزگرب  تفالخ  يارب  داد و  يرترب  ناگتـشرف  رب  شناد  اب  ار  مالـسلا 

رتشیب ربمایپ  شناد  هک  هنوگ  نامه  و  تسا ، نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  و  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  ملـس :  هلآ و 
رد هچ  نآ  هکنیا  و  تسا ، نینچ  یلع  شناد  بیترت  نیمه  هب  تسا 
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.دیسر نارگید  هب  یلع  يوس  زا  اهنت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  شناد  سپ  .دوش  یمن  جراخ  رد  زا  زج  تسا  هناخ 

یلع هب  زج  هدش ، هداتسرف  نادب  هک  ار  هچ  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنک  یم  باجیا  نخـس  نیا  تسا : نینچ  خساپ 
زا دارم  و  تسین ، لئاق  زین  نمـشد  بلطم  نیا  هب  هک  تسین  هدیـشوپ  تسا و  هدرک  غـالبا  نارگید  هب  وا  سپـس  دـشاب ، هدومرفن  غـالبا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تبحص  تفارـش  هک  یهورگ  هب  تبـسن  تساه  شناد  ِرد  یلع  هک  تسا  نیا  ملعا  هّللاو  روکذم  ثیدح 

تّدـم مامت  رد  رکبوبا  دنتـسه و  نیدـشار  يافلخ  باحـصا ، نیرتاـناد  هک : تسا  راوتـسا  رما  نیا  رب  نیا  .دـندرکن و  ادـیپ  ار  ملـس  و 
هنوگ نیا  نامثع  سپس  دوب ، نینچ  زین  رمع  سپـس  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  تفالخ  رما  هب  دّیقم  شا  یگدنز 

زا دنتفر و  وا  دزن  دنتفاین ، ار  یتبحص  مه  تفارش  هک  یناسک  سپ  .دوب  لوغشم  هضافا  هدافا و  هب  نانآ  تفالخ  نارود  رد  یلع  و  دوب ،
.دنتفرگ وا 

دناوت یم  هکلب  تسا ، یلع  مه  نآ  درادن و  رد  کی  زج  ملعلا  هنیدـم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ثیدـح  ظفل  مادـک  مناد  یمن  نینچمه 
« .دشاب اه  نآ  زا  یکی  یلع  هک  دشاب  هتشاد  یباوبا 

: تسا هجو  دنچ  زا  هتفگ  نیا  هب  خساپ 

ماما ترـضح  تیملعا  رب  نآ  تلالد  هدروآ ، زین  یناـبنب  هک  هنوگ  ناـمه  ملعلا »  هنیدـم  اـنأ  ثیدـح «  هب  هعیـش  لالدتـسا  ناـینب  لّوا : 
مدآ ترـضح  ناتـساد  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ تماما  تفالخ و  مزلتـسم  تیلـضفا و  رگ  ناـیامن  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هک اج  نآ  ات  تسا ، حـضاو  ًالماک  ماـت و  تیملعا ، رب  ثیدـح  نیا  تلـالد  هک  دـیتسناد  زین  رتشیپ  ...دراد  تلـالد  نآ  رب  مالـسلا  هیلع 
قفّتم نآ  رب  فلاـخم  قفاوم و  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا : هتفگ  يواـنم  دـنا و  هدرک  فارتـعا  نآ  هب  ّتنـس  لـها  ياـملع  زا  یهورگ 

نیا شا  هتفگ  رب  هکلب  تسا ، هدـنامرد  راوتـسا  مکحم و  لالدتـسا  نیا  هب  خـساپ  زا  اـهنت  هن  یناـبنب  هک  مینیب  یم  ور  نیا  زا  .دنتـسه و 
« .تسا نینچ  یلع  شناد  بیترت  نیمه  هب  تسا  رتشیب  ربمایپ  شناد  هک  هنوگ  نامه  : » هک تسا  هدوزفا  ار  هلمج 

هتفگ نیا  اب  ار  همکحلا »  راد  انأ  ثیدح «  هب  هعیش  لالدتسا  هجو  ینابنب  مود : 
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خـساپ رد  ّالاو  تسا  هدـیمهفن  نآ  زا  ار  هعیـش  دارم  نکیلو  .دوش »...  یمن  جراخ  رد  زا  زج  تسا  هناـخ  رد  هچ  نآ  : » هک تسا  هدروآ 
هکلب تسا ، هدوبن  نینچ  زگره  نانآ  هتـساوخ ي  هک  ور  نیا  زا  ...هک » دـنک  یم  باـجیا  نخـس  نیا  تسا : نینچ  خـساپ  : » تفگ یمن 

دزن ار  تسا  هدش  ریبعت  تمکح  هب  اه  نآ  زا  هک  تعیرش  ياه  شناد  مامت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  ناشدارم 
شناد زا  يزیچ  هک  نیا  دـنریگب و  وا  زا  هدرک ، هعجارم  وا  هب  هک  داد  ناـمرف  تّما  هب  داـهن و  تعیدو  هـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح 

 . مالسلا هیلع  ماما  هطساو ي  هب  زج  دیسرن  تّما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شیاه 

هچ نآ  شناد  هب  تبـسن  غیلبت  و  هدـش ، هداتـسرف  شیارب  هچ  نآ  تبـسن  ربمایپ  غیلبت  ناـیم  قرف  یـشیدنا  فرژ  ره  رب  هکنیا  رب  هوـالع 
هداتسرف نادب  ار  هچ  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دینیب  یم  ور  نیا  زا  .دنام و  یمن  هدیشوپ  تسا ، هدش  هداتـسرف  شیارب 

.دومرف غالبا  مدرم  همه ي  هب  زین  ار  نآرق  شناد  وا  هک  تفگ  ناوت  یمن  نکیلو  هدومرف ، غالبا  مدرم  همه ي  هب  تسا  نآرق  هک  هدـش 
تهج نیا  زا  و  داد ، رارق  مدرم  ماـمت  هب  نآرق  ياـه  شناد  همه ي  غِّلبم  ار  وا  تخوـمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هـب  ار  نآ  يرآ 

هک دنا  هتسناد  نیرخآ  نیلّوا و  تفگ : یلارح  : » دیوگ يوانم  .تسا  مالـسلا  هیلع  وا  شناد  هب  رـصحنم  دنوادخ  باتک  مهف  هک  دنتفگ 
بلق زا  نآ  يارو  زا  دنوادخ  هک  تسا  هدش  هارمگ  يرد  زا  دـنادن  ار  نآ  هک  یـسک  تسا و  یلع  شناد  هب  رـصحنم  ادـخ  باتک  مهف 
یتقو سپ  (1) .تسا » اج  نیا  ات  وا  نخـس  .دباین  رییغت  هدرپ  نتفر  رانک  اب  هک  دریذپ  قّقحت  ینیقی  نآ  ات  دراد ، یمرب  باجح  اه  ( بیغ )

ّتیولوا اب  مه  اه  شناد  رگید  مهف  تسا ؛ نینچ  هدـش ، رما  مدرم  ماـمت  هب  نآ  غیلبت  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا  هک  ینآرق  ملع 
.دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  وا  هب  رصحنم  یعطق 

تسا باب  باحصا  ریغ  يارب  طقف  وا  هکنیا  ياعّدا 

لطاب یغورد  دـنتفاین ، ار  ربمایپ  ینیـشن  مه  تفارـش  هک  یهورگ  يارب  ندوب  مولع  باب  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  صیـصخت  ياعّدا  موس : 
ثیدح زا  دارم  : » تسا هتفگ  وا  تسا ،
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تبحـص  تفارـش  هک  یهورگ  هب  تبـسن  تساه  شناد  ِرد  یلع  هک  تسا  نیا  ملعا -  هّللاو  روکذم - 
هک هنوگ  نآ  دنک  یم  لطاب  ار  نآ  اروش  باحـصا  فارتعا  هک  تسا ، صّـصخم  یب  یـصیصخت  نخـس  نیا  ...دـندرکن » ادـیپ  ار  ملس 

دننادب هباحص  هک  هدمآ  تهج  نیا  هب  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح هک : هدرک  تیاور  بابحألاهضور »  » رد يزاریـش  ثّدحم 
ار ینیـشن  مه  تفارـش  هک  دـبای  یم  صاـصتخا  یهورگ  هب  وا  تیباـب  هنوگچ  سپ  تسا ، نیرخآ  نیلّوا و  ملعلا  هنیدـم  باـب  یلع  هک 
هب مه  موق  دومرف و  یمن  جاجتحا  يروش  دارفا  رب  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ ، ینابنب  هک  دشاب  نآ  ثیدح  ینعم  رگا  هکلب  دنتفاین ؟

.دندرک یمن  فارتعا  نآ ، هب  جاجتحا  زا  ماما  دارم 

تسا ساّبع  نبا  نخس  نیا  تسا ، مالسلا  هیلع  ماما  تیملعا  هب  باحصا  رارقا  دنک ، یم  لطاب  ار  ینابنب  يانعم  هک  يدراوم  هلمج  زا  و 
يوس هب  دیاب  دور ، شناد  يوس  هب  سک  ره   » هک هدرک  تیاور  يوسلا » طارـصلا   » رد يرداق  یناخیـش  هچ  نآ  نمـض  دـیوگ  یم  هک 

تـسا هتـشون  هیواعم  هب  هک  يا  همان  رد  دنک  یم  جاجتحا  ثیدح  نیا  هب  هک  تسا  صاع  نبورمع  نیا  و  .تسا » یلع  هک  دور  رد  نآ 
رد نم  تفگ : درک و  دیکأت  ناناملسم  مامت  رب  وت و  رب  ار  نخـس  و  : » دیوگ یم  تسا و  هدروآ  بقانملا »  » رد یمزراوخ  هچ  نآ  نمض 

« .اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  تفگ : مراذگ و  یم  اج  هب  ار ، دوخ  نادناخ  لجوّزع و  دنوادخ  باتک  نیلقث ، امش  نایم 

و دندرک ، ینامداش  فارتعا و  نآ  هب  باحصا  هک  رگید  یتلیـضف  : » دیوگ ثیدح  نآ  ناونع  رد  يدنرز  ظفاح  مینیب  یم  ور  نیا  زا  و 
رهش نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  هکنیا  دندیزگرب  دندومیپ و  ار  یلدمه  هار 

« .دور یلع  دزن  هب  دیاب  دهاوخ ، ار  شرد  سک  ره  .تسا  نآ  باب  یلع  مشناد و 

دنتسه باحصا  نیرتاناد  افلخ  هک  نیا  ياعّدا 

نیدـشار ياـفلخ  باحـصا  نیرتاـناد  : » هتفگ تـسا و  هدرک  يراذـگ  هیاـپ  نآ  رب  ار  هنیدـم »  » ثیدـح ینعم  یناـبنب  هـک  يرما  سپس 
.تسا لطاب  هجو  دنچ  زا  زین  ...دنتسه »

راگدرورپ لوسر  يوس  زا  نیدشار  يافلخ  زا  رفن  هس  نآ  هک : نیا  لّوا 
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.دنتسین ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نایناهج 

نبا راّمع ، دادقم ، رذوبا ، ناملـس ، زا : دنـشاب  ملعا  دارفا  نیا  لاثما  زا  رفن  هس  نیا  هک  دهد  یمن  تیاضر  یفـصنم  صخـش  چـیه  مود :
...باحـصا ناروهـشم  زا  نانیا  دننام  يردخ و  دیعـسوبا  هّللادبع ، نبرباج  ءادردلا ، یبا  بعک ، نب  یبا  دوعـسم ، نبا  هفیذـح ، ساّبع ،

تسا نیا  تقیقح  هکلب  ...دنرتاناد  رفن  هس  نآ  زا  ًاعطق  ...نانیا  نافیدر  مه  تباث و  نبدیز  هریرهوبا ، لبج ، نبذاعم  یّتح  نانیا و  هکلب 
هک تسا ، روهشم  دوهشم و  حضاو ، ًالماک  ییاهراک  هب  نانآ  ینادان  راثآ  و  دندرواین ، تسد  هب  ار  اه  شناد  زا  يزیچ  رفن  هس  نآ  هک 

.دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  لّصفم  روط  هب  هّللاءاش  نا 

یم رهاظ  فلتخم  دراوم  رد  یملع  بتارم  هب  ناشندیـسر  رب  دهاوش  راثآ و  دندرک و  یم  هضافا  هدافا و  دـندوب  ملاع  اه  نآ  رگا  موس :
نیرتالاو و زا  نیا  هکلب  دراد ، زاب  ار  نانآ  تفالخ  هک  نیا  نودـب  تشگ ، یم  رـشتنم  نانآ  هلیـسو ي  هب  مارح  لالح و  ماکحا  .دـش و 

نآ اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـه  گـنج  هک  يرگن  یمن  رگم  .تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیـشناج  ياـهراک  نیرت  مهم 
رد تفگ  تسار  ادـخ  و  تشادـن ، زاب  ردـق  نارگ  فراعم  الاو و  ياه  شناد  راشتنا  زا  ار  ناشیا  يرهاظ -  تفـالخ  تّدـم  یهاـتوک 

هنوگ نآ  .دـیاشگ » یم  نابز  شیوس  همه  زا  تمکح  دوش و  یم  رجفنم  شدرگادرگ  زا  شناد   : » مالـسلا هیلع  شترـضح  فیـصوت 
.تسا هدرک  تیاور  باعیتسالا »  » رد مالسلا  هیلع  ترضح  لاح  حرش  رد  یبطرق  ربلادبع  نبا  هک 

ربمایپ تایح  رد  میـسرپ  یم  تشاد ، زاب  ندـناسر  هرهب  زا  ار  نانآ  تفالخ  راک  هب  اـه  نآ  ندوب  دـّیقم  هک  میریذـپب  میریگ  مراـهچ : و 
هرهب نیا  زا  ار  ناـمثع  رمع و  زیچ  هچ  رکبوـبا  نارود  رد  و  درک ؟ عـنم  راـک  نیا  زا  ار  اـه  نآ  زیچ  هـچ  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

یم اوتف  رکبوبا  نارود  رد  نامثع  رمع و  هک  دـندقتعم  نانآ  يرآ  دـش ؟ عنام  زیچ  هچ  رمع  نارود  رد  ار  نامثع  و  درک ؟ عنم  ندـناسر 
: دیوگ دعس  نبا  ...داد ، یم  اوتف  رمع  تفالخ  رد  نامثع  دنداد و 

يراک قیدص  رکبوبا  رب  رگا  هک : شردپ  زا  مساق ، نب  نامحّرلادبع  زا  نارمعوبا ، نبهیراج  زا  یملـسأ ، رمع  نبدّمحم  داد  ربخ  ار  ام  »
، یلع ناـمثع ، رمع ، دـناوخ ، یم  ار  راـصنا  نارجاـهم و  زا  ینادرم  تساوـخ ، یم  ار  هـقف  يأر و  لـها  تروـشم  هـک  دــمآ  یم  شیپ 

همه ي .دناوخ  یم  ار  تباث  نبدیز  بعک و  نب  ّیبا  لبج ، نبذاعم  فوع ، نب  نامحّرلادبع 
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هب رمع  سپـس  درک ، لـمع  شور  نیا  رب  رکبوبا  سپ  دیـسر ، یم  ناـنیا  هب  مدرم  ياوـتف  دـنداد و  یم  اوـتف  رکبوـبا  تفـالخ  رد  ناـنیا 
ّتلع نکیل  (1) .دـش » یم  متخ  دـیز  ّیبُأ و  نامثع و  هب  وا  تفـالخ  نارود  رد  يوتف  و  دـناوخ ، یم  ار  دارفا  نیا  سپ  .دیـسر  تساـیر 
نانآ ّتیملاع  راثآ  ارچ  هکلب  تسیچ ؟ نارگید  يارب  هکلب  ناهاوخاوتف  نادـنم و  هرهب  يارب  نامثع  رمع و  ّتیملعا  راثآ  ندـشن  رهاـظ 

؟ دشاب هتشاد  شناد  رد  مدق  کی  ردق  هب  یّتح  نانآ  خوسر  رب  تلالد  هک  میتفاین  يزیچ  دشن و  رهاظ  مه 

: تفگ : » درک تیاور  یعخن  میهاربا  زا  ربلادبع  نبا  دوب ، تواضق  بصنم  رب  رکبوبا  نارود  رد  رمع  هک : دنا  هدرک  تیاور  نینچ  مه  و 
نیلّوا و  دراـمگ ، تواـضق  رب  ار  وا  رکبوبا  .تفرگ  هدـهع  رب  ار  ناناملـسم  ياـهراک  زا  يزیچ  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  باـطخ  نبرمع 

ار باـطخ  نبرمع  رکبوبا  : » درک تیاور  يربـط  (2)و  .مراد » راـک  نم  هک  نک  تواـضق  مدرم  ناـیم  تفگ : دوب و  مالـسا  رد  یـضاق 
یـضاق ار  باطخ  نبرمع  رکبوبا  نارود  نآ  رد  : » درک تیاور  ریثا  نبا  (3) و  .دوب » تواضق  دنسم  رب  وا  نارود  رد  سپ  درک ، یـضاق 

تـسا ملع  راثآ  ندشرهاظ  ياه  هلیـسو  نیرتهب  زا  تواضق  (4) و  .درک » یم  تواضق  مدرم  ناـیم  شتفـالخ  نارود  ماـمت  رد  و  درک ،
ولو هیـضق -  کـی  یّتـح  ارچ  و  شّتیملعا ؟ هب  دـسر  هچ  دـشاب  شا  هدرتـسگ  شناد  رب  لـیلد  هک  تساـجک  رمع  ياـه  تواـضق  سپ 
؟ شتّیملعا هب  دسر  هچ  دشاب ؛  هتشاد  وا  ندوب  ملاع  رب  تلالد  هک  دنا  هدرکن  رکذ  رکبوبا  نارود  رد  شیاه  تواضق  زا  یگتخاس - 

زا يوغب  مساقلاوبا  : » دیوگ یطویس  ...دنا  هدوب  لوغـشم  تواضق  هب  ناشتفالخ  نارود  رد  رفن  هس  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نانآ  هکلب 
يزیچ نآ  رد  رگا  دـنکفا ، یم  رظن  ادـخ  باتک  رد  دـندمآ ، یم  رکبوبا  دزن  ناعزانم  رگا  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  نارهم  نب  نومیم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسناد  یم  دوبن و  باتک  رد  رگا  درک ، یم  تواضق  نآ  هب  دنک ، تواضق  نآ  اب  هک  تفای  یم 
رگا درک ، یم  تواضق  نآ  هب  دراد ، رما  نآ  رد  یتّنس  ملس 
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ادخ لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  هدمآ ، نم  دزن  نانچ  نینچ و  تفگ : یم  دیـسرپ و  یم  ناناملـسم  زا  دـمآ و  یم  نوریب  دـش ، یم  ناوتان 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دنداد و  یم  خـساپ  همه  هک  اسب  هچ  تسا ؟ هدرک  یتواضق  دروم  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
زا هک  داد  رارق  یـسک  ام  نایم  رد  هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  زا  ساپـس  تفگ : یم  رکبوبا  سپ  دـندرک ، یم  رکذ  یتواضق  ملـس  هلآ و 

نابوخ نارـس و  دبایب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یتّنـس  هک  دش  یم  ناوتان  رگا  سپ  دراد  یم  هگن  يزیچ  نامربمایپ 
مه رمع  درک و  یم  تواضق  نآ  هب  دـش ، یم  عمج  راک  کی  رب  ناـشرظن  رگا  درک ، یم  تروشم  ناـنآ  اـب  دروآ و  یم  درگ  ار  مدرم 
یم رگا  سپ  هتـشاد ، نآ  رد  یتواضق  رکبوبا  ایآ  هک  درک  یم  هاگن  دـش ، یم  ناوتان  ّتنـس  نآرق و  رد  نتفاـی  زا  رگا  درک ، یم  نینچ 

اونمه رما  کی  رب  رگا  دـناوخ ، یم  ار  ناناملـسم  ناگرزب  ّالاو  درک  یم  تواضق  نآ  هب  هدرک ، یتواضق  شا  هراـبرد  رکبوبا  هک  تفاـی 
تیاور ار  نآ  هرضنلا » ضایّرلا   » رد یطویـس  زا  شیپ  يربط  بحم  و  لامعلازنک »  » رد یقتم  (1) .درک » یم  تواضق  نآ  هب  دندش ، یم 

.دنا هدرک 

يدوز هب  ...تسا و  نانآ  یندوک  ینادان و  رب  يراکـشآ  ياه  یهاوگ  لماش  رابخا  رتشیب  هکلب  تساـجک ؟ ناـنآ  تیملعا  راـثآ  نکیل 
.دیشاب رظتنم  سپ  یلاعت ، هّللاءاش  نا  دروآ ، میهاوخ  ار  اه  نآ  زا  یضعب 

، دراد ناشتّیملعا  رب  تلالد  هک  يراثآ  اه و  شناد  ندادرشن  هدافا و  زا  ار  نانآ  تفالخ  راک  هب  ناشندوبدّیقم  هک  مینک  ضرف  مجنپ : و 
هجو ره  هب  رگا  سپ  .دـنک  یمن  باـجیا  ار  ناـنآ  یهارمگ  یناداـن و  راـثآ  ندـشرهاظ  تفـالخ ، رما  هب  ندوبدـّیقم  نکیل  تشادزاـب ،

، ددرگ وا  ینادان  ندشرهاظ  ّتلع  هک  درادن  دوجو  يزیچ  اّما  دوب ، یم  لوقعم  يدنمشناد ، شناد  ای  یـصخش  ّتیملعا  نتـشاد  یفخم 
هّجوت اب  دنتـسه ، دض  ود  لهج  شناد و  نوچ  دشاب ، ملعا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  شتّیملاع  ضرف  هب  دوش  یمن  لّقعت  يزیچ  نینچ  هکلب 

.تسین نامتک  لباق  هک  تسا  رایسب  ًادج  ناشیا  زا  هدش  لقن  ینادان  راثآ  هک  نیا  هب 
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دنتفرگ یم  هرهب  مالسلا  هیلع  ماما  زا  نارگید  افلخ و 

ار یتبحـص  مه  تفارـش  هک  یناسک  سپ  .دوب  لوغـشم  هضافا  هدافا و  هب  نانآ  تفالخ  نارود  رد  یلع  : » یناـبنب هتفگ ي  نیا  هب  اـّما  و 
هدافا هب  شفیرش  هنامیرک و  یگدنز  نارود  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا : دراو  لاکـشا  نیا  دنتفرگ » وا  زا  دنتفر و  وا  دزن  دنتفاین ،

ار یتبحص  مه  تفارش  هک  دوبن  یناسک  هب  رصحنم  ناشیا  زا  نتفرگ  هرهب  و  دوب ، لوغـشم  تفالخ  تماما و  ياهراک  رگید  هضافا و  و 
نا دـیتسناد و  هک  هنوگ  نامه  دـندش ؛ دـنم  هرهب  ناشیا  زا  ناعبات  ناگرزب  هناگ و  هس  يافلخ  هباحـص و  ناـگرزب  هکلب  .دـندوب  هتفاـین 

.تسناد دیهاوخ  ار  نآ  رب  نوزفا  يدوز  هب  نیملاعلا  بر  هّللاءاش 

هک یلکـشم  زا  دنوادخ  هب  مرب  یم  هانپ  : » شا هتفگ  و  .دش » یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  : » تسا هدـش  روهـشم  رمع  هتفگ ي  نیا  و 
هک تفای  ترهـش  نادنچ  ناشیا  هب  نانآ  هعجارم  ...تسا و  هدش  اه  لثملا  برـض  زا  هک  يا  هنوگ  هب  .دشابن » نآ  ّلح )  ) رد نسحلاوبا 

: دندرک فارتعا  نآ  هب  نیرّخأتم  نیمّدقتم و  زا  ّتنس  لها  نادنمشناد  ناگرزب 

، دندیسرپ وا  زا  نارگید  رمع و  دننام  هباحص  هچ  نآ  رگا  مینک و  یم  هدنـسب  نیمه  هب  هک  تسا  يرایـسب  رابخا  ار  وا  : » تفگ ریثا  نبا 
یلع يرترب  هب  وا  تیب  لها  ناعبات و  هباحـص و  زا  ياملع  همه ، نیا  اب  : » دیوگ یجنگ  (1)و  .میناشک » یم  ازارد  هب  ار  نخس  میروایب ،

رمع و رکبوبا و  .دـنا و  هدـش  لئاق  شیاـهاوتف  یتسرد  شیاـه و  هیـضق  یبوخ  شتمکح و  یناوارف  یمهفزیت و  شراشرـس و  شناد  و 
هب نوچ  دـندرک ، یم  لمع  ماربا  ضقن و  رد  شا  هتفگ  هب  دـندرک و  یم  تروشم  وا  اـب  ماـکحا  رد  باحـصا  ياـملع  رگید  ناـمثع و 

وا و زا  هباحص  ناگرزب  شـسرپ  : » دیوگ يوون  (2)و  .دـندوب » فرتعم  شمکُح  یتسرد  درخ و  يرترب  لـیاضف و  یناوارف  وا و  شناد 
(3) .دنراد » ترهش  راوشد  لئاسم  ناوارف و  عقاوم  رد  شیاه  هتفگ  اهاوتف و  هب  عوجر 
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باحـصا .دوب  دامتعا  دروم  شمکح  اوتف و  دش و  یم  هعجارم  وا  هب  شناد  رد  باحـصا  عامجا  هب  و  دـیوگ : دـمحا  نیّدـلا  باهـش  و 
یم كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : رمع  ور  نیا  زا  دـنتفرگ و  یمن  یـشیپ  وا  رب  دـندرک و  یم  هعجارم  وا  هب  تالکـشم  رد  یگمه 

رایـسب و لیاضف  دـندرک ، هعجارم  شیاوتف  هب  دـندرک و  لاؤس  وا  زا  هباحـص  ناگرزب  هک  یتالکـشم  رد  : » تسا هتفگ  يراق  (1) .دش »
امـش نیرترواد  مالـسلا :  هیلع  شا  هدومرف  .اهباب و  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دـش : قّقحم  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  هدومرف  و  تسا ، يروهـشم 

لئاسم رایـسب و  دراوم  رد  شیاه  هتفگ  اهاوتف و  هب  هعجارم  هباحـص و  ناگرزب  ندیـسرپ  : » دیوگ يولهد  قحلادبع  (2)و  .تسا » یلع 
نیرترواد تفگ : یم  دیسرپ و  یم  وا  زا  رگم  درک  یمن  مکح  دیسرپ و  یم  وا  زا  درک و  یم  هعجارم  وا  هب  رمع  .تسا  روهـشم  راوشد 

هب هتسباو  يراگتـسر  هک  تسین  کش  دیوگ : تیبلا -  لها  رکذ  یف  هنیفـسلا ، ثیدح  ثحب  رد  یلباک  هّللارـصن  (3)و  .تسا » یلع  ام 
رد ناشدوخ  نیرترب  هب  هباحـص  افلخ و  ور  نیا  زا  و  تسا ، ناـنآ  زا  فّلخت  رد  تکـاله  و  دـشاب ، یم  ناشتیادـه  ناـنآ و  اـب  یتسود 

نانآ یگمه  و  دیـسرپ ، یمن  نانآ  زا  یکی  زا  زگره  : » تفگ یلیجع  (4)و  .دندرک » یم  هعجارم  دش  یم  لکـشم  ناشیارب  هک  یلئاسم 
: تسا هتفگ  یفنح  (5)و  .یهاگآ » رون  وترپ  رد  شسرپ  شتآ  یشوماخ  تهج  زا  زج  دوبن  نیا  و  دندیسرپ ، یم  ییامن  هار  يارب  وا  زا 

نابهگن هک  نم  شناد  فرظ  ینعی  یملع ،  هبیع  شا : هدومرف  »
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دهاش نیا  : » دیوگ دوخ  ینابنب  (1)و  .دندوب » دنمزاین  وا  هب  تالکشم  ندوشگرد  باحـصا  اذل  تسا و  ملعلا  هنیدم  باب  وا  تسا ، نآ 
امکح دوش و  یم  متخ  وا  هب  افرع  نارگید و  هیبرع و  لها  نیرّسفم و  زا  نادنمشناد  هلـسلس  هک : تسا  یفاک  وت  يارب  شندوب  ملعا  رب 
يوگ خساپ  وا  و  دندرک ، یم  هعجارم  وا  هب  دش  یم  لکـشم  ناشیارب  هچ  نآ  رد  هباحـص  ناگرزب  دندرک و  یم  میظعت  ار  وا  تدش  هب 

هعجارم هرابرد ي  هورگ  نآ  نانخس  نیا  (2) .تسا » روهشم  فورعم و  هک  هنوگ  نآ  دوب ، نایحیـسم  ياه  یکیرات  دوهی و  ياه  ههبش 
.تسا هدنسب  وا  حاضتفا  ییاوسر و  رب  تداهش  رد  هک  دوب  ینابنب  دوخ  نخس  مه  نیا  و  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  هب  افلخ  باحصا و  ي 

تسا رَد  کی  طقف  ار  رهش  هک  نیا  رب  ثیدح  تلالد 

زج ملعلا  هنیدـم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ثیدـح  ظـفل  مادـک  مناد  یمن  نینچمه  : » تسا نینچ  اـج  نیا  رد  یناـبنب  هتفگ ي  نیرخآ  و 
رب تلالد  نخـس  نیا  هک  .دـشاب » اه  نآ  زا  یکی  یلع  هک  دـشاب  هتـشاد  یباوبا  دـناوت  یم  هکلب  تسا ، یلع  مه  نآ  درادـن و  رد  کـی 

صیخشت روعش و  نیرت  مک  هک  یسک  تسین و  یکش  ثیدح  نیا  رد  اهباب »  » هملک ي دوجو  رد  هک  ور  نیا  زا  دراد ، وا  دیدش  ینادان 
.دمهف یم  نآ  زا  ار  رد  ییاتکی  دشاب ، هتشاد  ار 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هتـساوخ ي  رب  لیلد  دوخ  هک  دراد ، رد  ییاتکی  رب  تلالد  شیاهظفل  مامت  اب  ثیدح  قایـس  زین : و 
.تسا هداد  صاصتخا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  تیباب  تفارش  هک  تسا 
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دراد يا  هلابند  شیاه ، لقن  زا  يرایسب  رد  ثیدح  ...داد و  صاصتخا  دوخ  فیرـش  صخـش  هب  ار  ندوب  شناد  رهـش  هک  هنوگ  نامه 
باب تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف   » و بابلا » تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  : » دننام .دنک  یم  دیکأت  دهد و  یم  يرتشیب  حیـضوت  ار  ثیدح  ینعم  هک 

هنیدـم انأ   » و هباب » نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف   » و اهباب » نم  اهتأیلف  هنیدـملا  دارأ  نمف   » و باـبلا » تأـیلف  هنیدـملا  دارأ  نمف   » و هنیدـملا »
یلإ لصی  ّهنا  معز  نم  بذـک  بابلا ، تنأ  ملعلا و  هنیدـم  انأ   » و اهباب » ریغ  نم  اهلخدـی  ّهنا  معز  نم  بذـک  یلع  ای  اهباب  تنأ  ملعلا و 

هک هنوگ  نامه  تسا ، هدـمآ  یلزاغم  نبا  یبرح و  يربط و  یناثدـح و  مکاح و  ياه  لقن  رد  اهظفل  نیا  و  بابلا » لبق  نمّالإ  هنیدـملا 
.دیتسناد رتشیپ 

تیاور نینچ  ار  ثیدح  يراصنا  هّللادبع  نبرباج  هک  دـش  هدروآ  یلزاغملا  نبا  هتـشون ي  بقانملا »  » باتک زا  رتشیپ  هچ  نآ  رب  نوزفا 
: دوب هتفرگ  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  يوزاب  هک  یلاح  رد  تفگ  یم  هیبیدح  زور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  درک « :

يرای ار  وا  هک  یـسک  تسا  هتـسکشرس  دـنک ، یم  يرای  ار  وا  هک  یـسک  تسا  زوریپ  تسا ، ناراک  هانگ  لتاق  ناراکوکین و  ریما  نیا 
رَد نآ  يوس  هب  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  تفگ : درک و  دنلب  ار  شیادص  سپـس  دـنکن ،

نانآ درک و  جاجتحا  يروش  دارفا  رب  نآ  هلیسو  هب  ماما  و  دنراد ، قاّفتا  ینعم  نیا  رب  هک  يدید  ار  باحـصا  تهج  نیا  زا  (1)و  .دور »
.درک جاجتحا  نآ  هب  هیواعم  ربارب  رد  صاع  نبورمع  هشیاع و  ربارب  رد  ساّبع  نبا  و  دندرک ، فارتعا  نادب  مه 

: دنتشادن نآ  زج  يا  هراچ  دندرک و  فارتعا  ینعم  نیا  هب  دندید : ار  نآ  ّتنس  لها  نادنمشناد  هک  یماگنه  و 

ّیلع ملعلا و  هنیدـم  انأ   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شا  هدومرف  هب  یلع  نتفای  صاصتخا  رد  متـشه  هاجنپ و  باـب  تفگ « : یجنگ 
: تفگ هک  هدش  لقن  یلع  زا  تسا  ملعلا  هنیدم  باب  شناد و  هناخ ي  ِرد  وا  وا ، یگژیو  رکذ  : » دیوگ يربط  نیّدلا  بحم  (2)و  .اهباب »

نآ نسح  ثیداحا  رد  حیباصملا  رد  .تسا  نآ  رد  یلع  متـسه و  شناد  هناخ ي  نم  تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يوس هب  شرد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  دوزفا : و  متـسه ، شناد  رهـش  نم  تفگ : درک و  لقن  ار  نآ  رمعوبا  و  درک ، لقن  ار 

یسک نآ  وا  : » دیوگ ماما  حدم  رد  حاورألا » ههزن   » رد يزوف  دّمحم  نب  نیسح  (3)و  .دیآ » نآ 
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« .تسین يرگید )  ) رَد هب  يزاین  نید  نیمزرس  يارب  وا  دوجو  اب  دوبن ، يرَد  شناد  رهش  يارب  دوبن  رگا  هک  تسا 

صاصتخا ناوارف  شناد  هب  باحـصا  یمامت  نایم  رد  وا  و  دـیوگ ...« : دوخ  تاظوفلم »  » رد يراـخب  دـمحا  نبدّـمحم  نیّدـلا  ماـظن  و 
كاله رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : باطخ  نبرمع  ور  نیا  زا  .اهباب و  ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  ادـخ : لوسر  هدومرف ي  ببـس  هب  تفاـی 

« .دش یم 

ینعی شیاه  یگژیو  زا  تسا : حـیولتلا  رد  : » دـیوگ هک  ینیع  نیّدـلاردب  لقن  ربانب  يراخبلا » حرـش  حـیولتلا   » رد چـیلق  نب  ياـطلغم  و 
وا رطاخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب و  باحـصا  نیرترواد  وا  تسا : هدروآ  ءانثلاوبا  هچ  نآ  زا  یلع  ياه  یگژیو 

، دوب فیرـش  هبعک ي  رد  هک  ار  ییاه  تب  تساوخ  هک  یماگنه  شترـضح  و  تسا ، ملعلا  هنیدـم  باـب  وا  و  تشذـگ ، شباحـصا  زا 
سپ دروآ  تسد  هب  كوبت  رد  ار  لیئربج  ریت  وا  درب و  الاب  شیاه  هناش  رب  شیاپ  ود  اب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنکشب 

مهسم مهس  اذّبح  كوبت  هازغ  ازغ  نأ  ریغ  نم  نیمهس  يوح  ّیلع  دش : هتفگ  شا  هرابرد 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  وا  درک و  تیاور  ار  نآ  هشیاـع  تسا ، تداـبع  شتروـص  هب  ندرک  هاـگن  نینچمه 
ار وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  ریط  ثیدح  رد  سنا  .تسا  دنوادخ  دزن  هدـیرفآ  نیرت  بوبحم 

نییبت زا  سپ  هیدنلاهـضورلا »  » رد ریما  حالـص  نب  لیعامـسا  نبدّـمحم  (1)و  .دـیمان » ضرألارز »  » نینچ مه  دـیمان ، نیّدـلا » بوسعی  »
هیلع ّیـصو  دنوادخ  هک  دیمهف  دـیهاوخ  دـیتسناد ، ار  نیا  رگا  : » دـیوگ دـمآ ، رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  ملعلاهنیدـم » انأ   » ثیدـح ینعم 
ملع هک  شنیرفآ  رد  زیچ  نیرت  تفارش  اب  ِرد  ار  وا  نوچ  درک  دزشوگ  ار  وا  نأش  و  داد ، صاصتخا  تفگش  تلیضف  نیا  هب  ار  مالـسلا 
ینید ياه  شناد  هک  اه  شناد  نیرت  تفارشاب  يارب  وا  سپـس  دنک ، یم  دادمتـسا  وا  زا  دهاوخ  ار  نآ  هک  سک  ره  داد و  رارق  تسا ،

ِرد دنوادخ  هدیرفآ ي  نیرت  عماج  يارب  سپس  دشاب و  یم  رَد  تسا 
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يور زا  و  تسا ، رت  نییاپ  یتفارش  ره  تفارش ، نیا  زا  دشاب و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شناگداتـسرف  رورـس  وا  تسا و  شناد 
.دنکفا یم  ورف  رس  شیارب  يا  هدنیآ  هتشذگ و  ره  میظعت ،

يدوز هب  اه  نآ  زا  یشخب  هک  دش  زیررـس  ییاه  شناد  وا  زا  تسا  ملعلا  هنیدم  باب  هک  داد  صاصتخا  ار  وا  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  و 
« .دمآ دهاوخ 

زج تسا و  دودرم  ّتیباب  هب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نتفای  صاـصتخا  رب  ثیدـح  نتـشادن  تلـالد  ياـعّدا  هصـالخ : روط  هب  سپ 
شبهذم نادنمـشناد  ناگرزب  باحـصا و  همه ي  هتفگ ي  فلاخم  هک  یـسک  نیرهاط و  تیبلا  لها  نمـشد  قح و  اب  هدـننک  هرباکم 

.دنک یمن  اعّدا  ار  نآ  تسا ،

هکلب : » دـیوگ هک  دنتـسه  یناـسک  هچ  یناـبنب  هتفگ ي  رد  باوـبا  زا  دارم  مییوـگ : میدرک ، رکذ  هچ  نآ  همه ي  زا  رظن  فرـص  اـب  و 
زا روظنم  رگا  تسیچ ؟ دنتـسه  اهرد  اه  نآ  هک  نیا  رب  لیلد  و  دـشاب »؟ اـهرد  نآ  زا  یکی  یلع  دـشاب و  ییاـهرد  ار  نآ  تسا  نکمم 

میداد ار  شخساپ  لیصفت  هب  هک  تسا  یمـصاع  ياعّدا  نامه  نیا  .دوب  دهاوخ  رد  راهچ  ار  رهـش  سپ  دشاب ، هناگ  هس  ناگرزب  اهرد 
رد نیا  زا  شیپ  و  دوب ، مه  یمـصاع  ياعّدـم  هک  دـشاب  رذوبا  هدـیبعوبا و  تباث و  نبدـیز  ذاـعم و  یبُأ و  رفن و  هس  نآ  روظنم  رگا  و 

شلطاب هک  تسا  يراق  ياعّدا  نیا  دنتسه ، رهش  نآ  ياهرد  باحصا  همه ي  هک  دشاب  نیا  روظنم  رگا  و  میداد ، خساپ  نآ  هب  شیاج 
نینمؤملاریما سپ  دشاب ، هنیدم  يارب  یلایخ  ییاهرد  دشاب » هتشاد  ییاهرد  رهش  نآ  تسا  نکمم  : » شا هتفگ  زا  روظنم  رگا  میدرک و 

سناکم نبا  نیّدلارخف  ور  نیا  زا  تسوا و  فیرش  دوجو  رد  رصحنم  یقیقح  ّتیباب  تسا و  شناد  رهش  يارب  یقیقح  ِرد  مالسلا  هیلع 
ًاسانُأ نإ  یبّنلا  مع  نبا  ای  : » تسا هتفگ  ناشیا  شیاتس  رد  يرصم 
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دنتسه (1) زاجم  وت  ریغ  هک  یماما  يا  يرد  شناد  يارب  وت  تقیقح  رد 

دنمدوس ینابنب  يارب  رایسب  هوجو  هب  نآ  نالطب  توبث  هب  هّجوت  اب  رهش  نآ  يارب  ییاهرد  باحـصا  یـضعب  نداد  رارق  هکنیا  رب  هوالع 
ًادبا هک  یلاح  رد  دـنک  یم  لّیخت  ار  نآ  یـسک  هنوگچ  و  تسا ، هدرواین  نابز  رب  ار  نآ  یمـصاع  زا  شیپ  یـسک  ور  نیا  زا  و  تسین ،

دیدید هک  هنوگ  نامه  هدرک و  فّرـصت  ثیدح  نیا  رد  ناگدـنزاس  هک  دوش  یم  هظحالم  ور  نیا  زا  درادـن و  یهاگیاج  ثیدـح  رد 
رکبوبا مشناد و  رهش  نم  دنک : یمن  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  نتخاس  تأرج  سک  چیه  دنا و  هدوزفا  نآ  هب  یتشز  ياهظفل  اه و  هدوزفا 

ار رگید  ياهظفل  هک  هنوگ  نامه  دندرک  یم  عضو  ار  نآ  تشاد ، ناکما  رگا  هک  دنتـسه ، شیاهرد  هیواعم  یلع و  نامثع و  رمع و  و 
.دنتخاس دندرک و  عضو 

هلداـجم و همه  نآ  تشادـن ، مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  گرزب  رایـسب  ماـقم  نیا  نتـشاد  صاـصتخا  رب  تلـالد  ثیدـح  رگا  نینچ  مـه 
نکیل تسا ، هدش  لقن  ربتعم  ياه  باتک  رگید  اهدنسم و  حاحص و  رد  هک  یثیدح  دوبن ، نآ  اب  ییورایور  يارب  هناحضتفم  یتخسرس 

شهوکن دروم  ار  نآ  تسا  تماما  همزال ي  هک  تسا  یتّیملعا  یضتقم  هک  دندید  هدش  رکذ  صاصتخا  رب  ار  نآ  تلالد  هک  یماگنه 
ناوت هیمیت  نبا  هنوگچ  دینیب  یمن  رگم  دیامن ، یم  لطاب  ار  ناشتفالخ  ساسا  دـنک و  یم  ناریو  ار  ناشبهذـم  ناینب  نوچ  دـنداد ، رارق 

وا تسا !؟ ماقم  نآ  ندوب  یـصاصتخا  رب  شتلالد  رگ  نایامن  دوخ  نآ  هب  ندز  هنعط  هزیگنا  و  دبای ، یمن  ار  ثیدح  تلالد  رد  هشقانم 
زج ار  رهش  نآ  دوب و  شناد  رهش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  نوچ  دوش ؛ یم  هتخانـش  نآ  نتم  دوخ  زا  غورد  : » دیوگ یم 

نخـس نایم  ضقانت  تفاهت و  هاگ  نآ  و  .دش » یم  دـساف  مالـسا  رما  درک ، یمن  غیلبت  ار  شناد  رفن  کی  زج  وا  زا  دوب و  یمن  رد  کی 
هتفگ ي هب  دیآ و  یم  شیپ  ینابنب  بوقعی  هیمیت و  نبا 
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هعجارم نآ  هب  دـیتساوخ  رگا  هک  میدرک  لطاب  شدوخ  ياج  رد  ار  هیمیت  نبا  نخـس  اّما  ...دوش  یم  طقاس  ینابنب  نخـس  زین  هیمیت  نبا 
ثیدح تلالد  رد  مه  ینابنب  رظن  زا  هک  دبای  یم  نآ  رد  رظان  صخش  و  تسا ، هیاپ  یب  ضقانتم و  شدوخ  ینابنب  نخـس  هکلب  ...دینک 

هب لوغـشم  هک  دروآ  یم  رذـع  اـفلخ  يارب  و  تسا ، یلع  رد  نآ  هک  دـنک  یم  فارتعا  وا  تسا و  رد  کـی  ار  رهـش  هک  تسین  یّکش 
تـسا يرگید  بلطم  نیا  هباحـص و  يارب  هن  تسا  رد  ناعبات  يارب  طقف  وا  هک  دنک  یم  اعّدا  هک  نیا  ًاتیاهن  دـندوب ، تفالخ  ياهراک 

« .تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  ...میدرک و  نایب  هتشذگ  رد  ار  شندوب  لطاب  هک 

ثیدح نیا  هرابرد ي  يرداق  نخس  اب  - 13

رد دمحا  ماما  : » تسا هتفگ  هدوبر و  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  لیوأت  رد  ار  يدوهمـس  نخـس  يرداق  یناخیـش  یلع  نبدّـمحم  نبدومحم 
ساّبع نبا  اذل  .اهباب و  ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنا : هدرک  تیاور  ًاعوفرم  يذمرت  لئاضفلا و 

.تسا یلع  وا  .دیآ و  رد  نآ  دزن  سپ  دمآ ، شناد  يوس  هب  سک  ره  تفگ : یم 

يزوج نبا  .تسناد و  حیحص  ار  نآ  مکاح  تفگ و  نینچ  يراخب  شداتسا  زین  .تسا و  هتخانـشان  نیا  تفگ : نآ  لابند  هب  يذمرت  و 
.تسا هدروآ  تاعوضوملا  رد  ار  نآ 

هب دسر  هچ  .تسا  فیعـض  هن  حیحـص و  هن  شیاه ، لقن  رابتعا  هب  تسا  نسح  هک  تسا  نآ  تسرد  تفگ : ییالع  دیعـسوبا  ظفاح  و 
.تسا هتفگ  نینچ  دروم  نیا  رد  ییاوتف  رد  زین  رجح  نبا  ظفاح  مالسالا ، خیش  .دشاب و  یگتخاس  هک  نیا 

یلع .تسا  هداد  زین  وا  شناد  هب  یهاوگ  و  بلطم ، نیا  رب  نارگید  یلع و  یهاوگ  هب  تسین  وا  زا  رکبوـبا  يرترب  یفاـنم  ًاـقلطم  نیا  و 
هب وا  شناد  نتفاین  ترهـش  و  دوب ، وا  اب  قح  هک  نیا  زج  دـندرکن  فالتخا  يزیچ  رد  تسا و  نانآ  نیرترب  نیرتاـناد و  رکبوبا  تفگ :

تاملک نیع  نیا  (1)و  .دـشاب » یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  وا  هب  جایتحا  تّدـم  ندوبن  ینالوط  ّتلع 
نخس زاغآ  رد  وا  فّرصت  كدنا  اّما  و  تسا ، هدوبر  نآ  هب  هراشا  نودب  ار  اه  نآ  یناخیـش  هک  تسا  نیدقعلا » رهاوج   » رد يدوهمس 

دوش یمن  ثعاب 
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یمن هدیـشوپ  نخـس  ود  هدنهد ي  قیبطت  رب  هک  هنوگ  نامه  تسوا ، یمهف  مک  رگ  نایامن  هکلب  تسوا ، دوخ  نخـس  نیا  مییوگب  هک 
.دنام

ناتیارب رما  تقیقح  ات  دینک  هعجارم  نآ  هب  تسا ، هدنسب  يدوهمس  نخـس  هب  ام  باوج  یناخیـش ، هتفگ ي  هب  خساپ  رد  لاح ، ره  هب  و 
.دوش راکشآ 

هدروآ ار  يراثآ  اهربخ و  یـضعب  نآ  زا  دعب  ملعلا و  هنیدم  ثیدح  هرابرد ي  شا  هتفگ  زا  شیپ  يدوهمـس  هک  هنوگ  نامه  نینچمه 
تسا و هدرک  رکذ  ار  رابخا  راثآ و  نآ  زین  يرداق  تسا ، نیخیـش  ینادان  رگنایامن  دـنک و  یم  تباث  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ّتیملعا  هک 
زا شیپ  تسا  يرداق  نخـس  نتم  نیا  .تسا و  هدرک  لطاب  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  هرابرد ي  ار  شیاه  هتفگ  هاـگآدوخان  بیترت  نیدـب 

رمع هک  تسا  یتـیاور  رد  : » هناوـید ِنز  ندرک  راسگنـس  هب  رمع  مکُح  تیاور  لـقن  زا  سپ  ملعلا ، هنیدـم  ثیدـح  هراـبرد  شراـتفگ 
هراومه رمع  .داد و  يور  یقاّفتا  نینچ  زین  رکبوبا  یلع و  يارب  دندرک : تیاور  یـضعب  دـش و  یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ :

: تفگ یم  هراوـمه  رمع  .درک و  لـقن  نـینچ  ار  نآ  نامـس  نـبا  .درادـن  هدـنز  یلع  يا  وـت  زا  دـعب  ارم  دـنوادخ  تـفگ : یم  یلع  هـب 
هانپ ظـفل  .درک و  شتیاور  ینطقراد  .دـشابن  شا  هدـنیاشگ  نسحوبا  هک  یلکـشم  زا  درب  یم  هاـنپ  هراومه  .تسا و  یلع  اـم  نیرترواد 

دنوادخ هب  مرب  یم  هانپ  تفگ : یم  رمع  .دـشابن و  نسحوبا  شا  هدـنیاشگ  هک  یلکـشم  زا  دـنوادخ  هب  مرب  یم  هانپ  تسا : نینچ  ندرب 
تارظن و زا  ات  داتسرف  یمن  اه  یگدنیامن  هب  ار  یلع  رمع  .یـشابن و  ناشنایم  رد  نسحوبا  يا  وت  هک  منک  یگدنز  یمدرم  نایم  رد  هک 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  کی  چیه  دنگوس  دنوادخ  هب  تفگ : یم  هراومه  اطع  .دـشاب و  دـنم  هرهب  اب  هرواشم 
: دیوگ ملعلا ) هنیدم  ثیدح  هرابرد   ) شراتفگ زا  سپ  (1) .درک » لقن  ار  نآ  یبهذ  ظفاح  هنوگ  نیا  .متـسنادن  یلع  زا  رت  هیقف  ار  ملس 
.تسا و هدرک  تیاور  هباحـص  زا  یهورگ  زا  ار  نآ  دـننام  شحیحـص و  رد  ار  نآ  يراـخب  .تساـم  نـیرترواد  یلع  رمع : هـتفگ ي  »
: تفگ .تسا  یلع  هنیدم  مدرم  نیرترواد  هک  میتفگ  یم  مه  اب  هراومه  تفگ : هک  تسا  هدروآ  دوعسم  نبا  زا  كردتسملا  رد  مکاح 

نآ یلو  تسا  حیحص  نآ 
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يا تفگ : .تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طسوت  نمی  هب  یـضاق  ناونع  هب  یلع  نداتـسرف  نایرج ، لصا  .دندرکن و  لقن  ار 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  مناد !! یمن  تواضق  هک  متـسه  یناوج  نم  هک  یلاح  رد  .منک  تواضق  ناشنایم  هک  يداتـسرف  ارم  ادـخ  لوسر 
هناد هک  یسک  هب  دنگوس  تفگ : .نادرگ  تباث  ار  شنابز  نک و  ییامنهار  ار  وا  اهلا  راب  دومرف : دز و  شا  هنیـس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

.مدرکن کش  رفن  ود  نایم  تواضق  رد  زگره  دیرفآ ، ار  اه  هدیرفآ  تفاکش و  ار 

« .تسا حیحص  شدانسا  تفگ : دندرک و  تیاور  ار  نآ  مکاح  دووادوبا و 

یمیدق جاودزا  هب  ار  وت  هک  يوش  یمن  یضار  ایآ  دومرف : همطاف  هب  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تفگ « : زین  و 
نانآ هب  هک  یلاجر  اب  یناربط  دـمحا و  ار  نآ  مروآرد !؟ ییابیکـش  نیرت  گرزب  شناد و  نیرتشیب  هدـنراد ي  مالـسا و  رد  متّما  نیرت 

« .دنا هدرک  تیاور  دنا ، هدرک  ادیپ  نانیمطا 

.تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  دیامرف و  یم  راوتسا  ار  قح  دوخ  تاملک  اب  دنوادخ  و 

ثیدح نیا  هرابرد ي  قحلادبع  نخس  اب  - 14

هراشا

: تسا نینچ  همکحلا » راد  انأ  : » ثیدح لیوأت  رد  يولهد  قحلادبع  خیش  هتفگ ي  نتم 

یلص ربمایپ  زا  شناد  هک  تسین  یّکش  تسا : هدش  هتفگ  اهباب ؛ ّیلع  همکحلا و  راد  انأ  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  »
مه نانآ  هک  دـیاب  راچان  هب  .تسین  یـضترم  یلع  هب  رـصحنم  تسا و  هدیـسر  مه  رگید  باحـصا  هلیـسو ي  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

دننام تمظع و  یخارف و  تعـسو و  هب  اهرد  رگید  زا  هک  بیترت  نیدب  دشاب ، یهجو  صیـصخت ، يارب  دیاب  نکیل  دنـشاب ، ملع  باوبا 
: تسا دودرم  هجو  دنچ  زا  هدرک ، رکذ  هچ  نآ  میوگ : (1) .ملعا » هّللاو  .دشاب  زیامتم  نآ 

یّتح شناد  زا  يا  هرهب  هک  دندوب  یناسک  هباحص  رد  نوچ  تسا ، لطاب  ًاترورض  هباحـص  رگید  يوس  زا  شناد  ندیـسر  ياعّدا  لّوا : 
هعجارم اه  نآ  دننامه  و  هباصإلا » «، » هباغلادسُأ «، » باعیتسالا  » رد باحصا  مان  هب  هک  تسامش  رب  .دنتشادن  مه  هملک  کی 
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.ددرگ نشور  ناتیارب  رما  تقیقح  ات  دینک ،

هک نیا  رب  ینبم  میدروآ  هک  یلّـصفم  ياه  هتفگ  ساسا  رب  دشاب ، ملع  باب  وا  هک  تسین  هدنـسب  يدرم ، زا  شناد  زا  يزیچ  لقن  مود :
.تسا تالاحم  زا  باحصا  مامت  يارب  هبترم  نیا  ندش  قّقحتم  دراد و  هطاحا  رهش  نآ  شناد  مامت  هب  ملعلا  هنیدم  باب 

اه و باتک  رد  هدرک و  تیاور  باحـصا  زا  ّتنـس  لها  هچ  نآ  زا  یـضعب  تسین و  شناد  دوش  لقن  یباحـص  ره  زا  هچ  نآ  ره  موس :
لها ياه  ثیدـح  ینآرق و  ياه  هیآ  طّسوت  دـنا ، هدرک  لقن  هچ  نآ  زا  يرایـسب  تسین و  شناد  دـنا ، هداهن  تعیدو  هب  ناشیاه  عماج 

هب دنمشناد  دوش ، یم  نانآ  زا  ییاه  لقن  نینچ  هک  یناسک  تسا  نشور  دوش و  یم  بیذکت  تحارص  هب  مالسلا  مهیلع  تمصع  تیب 
.دنشاب یمن  مولع  باوبا  دنیآ و  یمن  رامش 

ادـخ لوسر  هب  نتـسب  ارتفا  غورد و  دـندوب و  روهـشم  ییوگ  غورد  هب  هک  دـندوب  وا  لاثما  هریرهوبا و  نوچ  يدارفا  ناـشنایم  رد  هکلب 
نـشور ًالماک  شناد  رهـش  زا  یتفـص  نینچ  هدنراد ي  يرود  و  دراد ، تافانم  ندوب  ملعلا  هنیدـم  باب  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا

هیلع نینمؤملاریما  زا  تسا  هدرک  حیرـصت  لآـملاهریخذ »  » رد یلیجع  هک  هنوگ  ناـمه  رفن  هس  نآ  هژیو  هب  باحـصا  یگمه  مراـهچ :
، تسا رتاوت  ترهـش و  تیاهن  رد  هعجارم  نیا  و  دـندرک ، یم  هعجارم  ناـشیا  هب  ماـکحا  اـه و  هیـضق  رد  دـندرک و  یم  لاؤس  مالـسلا 

؟ دشاب یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نامرورس  هک  هنوگ  نآ  دنشاب ؛ شناد  رهش  يارب  ییاهرد  دنناوت  یم  هنوگچ  نیاربانب 

هک نیا  نتفگ  سپ  .دنا  هدش  لثملا  برض  هک  اج  نآ  ات  دنا  هتفای  ترهش  هناحـضتفم  ياه  ینادان  هب  سکعرب -  نانآ  زا  یـضعب  هکلب 
.تسا راکشآ  يا  هرباکم  تسا ، هدیسر  باحصا  رگید  هلیسو ي  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شناد 

هب نعاطملا » دییـشت   » رد هک  هنوگ  ناـمه  دوب  راکـشآ  ییاـه  یتشز  گرزب و  سب  ییاـه  شهوکن  ار  باحـصا  زا  يرایـسب  مجنپ : و 
دندش جراخ  مالسا  زا  هک  دز  رس  دنسپان  رایـسب  ياهراک  اه  یـضعب  زا  هکلب  دومن ، جراخ  تلادع  زا  ار  نانآ  هک  تسا  هدمآ  لیـصفت 

ياهرد باحـصا  همه ي  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا  هدـمآ  نعاطملا » دییـشت   » هژیو هب  باحـصا  ياـه  باـتک  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
؟ دننام یم  یقاب  شناد 
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هورگ دندرک و  یم  تفلاخم  ینمشد و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  دندوب  يرامشیب  دارفا  باحـصا  نایم  رد  مشش :
نانآ هک  دراد  یم  اور  يدـنمدرخ  چـیه  اـیآ  سپ  ...دنتـشاد  ینمـشد  ترفن و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبـسن  ناـنآ  زا  يرایـسب 

!؟ دنشاب شناد  ياهرد 

تسوا ملع  یگدرتسگ  یگژیو  صیصخت ، هجو  هک  اعّدا  نیا  یسررب 

.تسین رَد  شناد  رهش  يارب  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ریغ  هک  دش  نشور  سپ 

اهرد رگید  زا  هک  بیترت  نیدب  دشاب ، یهجو  صیصخت ، يارب  دیاب  نکیل  : » دیوگ هک  دنام  یمن  یهجو  ار  قحلادبع  هتفگ ي  نیاربانب 
نوچ باحصا ، هیقب ي  ندوب  رَد  ضرف  زا  سپ  نخس  نیا  هدنیوگ ي  نکیل  .دشاب » زیامتم  نآ  دننام  تمظع و  یخارف و  تعـسو و  هب 
زگره تروص  ره  هب  یلو  تسا ، هدرک  كاردتـسا  يا  هلمج  نینچ  اب  ار  بلطم  دـبای ، یمن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  زج  يدای  ثیدـح  رد 

نینمؤملاریما نامرورـس  يالاو  ماقم  میظع و  تفارـش  نیا  صاصتخا  رد  ّتنـس  لها  ياه  هتفگ  نوچ  دـهدن ، يدوس  ار  وا  نخـس  نیا 
هیلع نینمؤملاریما  نافلاخم  ناتـسود و  زا  باحـصا  ناگرزب  هکلب  دـنک ، یم  لـطاب  ّدر و  ار  نآ  هک  تسا  حیرـص  ناـنچ  مالـسلا  هیلع 

.دنا هدرک  جاجتحا  شیوخ  یگژیو  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ِدوخ  فارتعا و  نآ  هب  مالسلا 

.تسا تفالخ  رب  لیلد  ّتیملعا  ّتیملعا و  رب  لیلد  دوخ  هدرک  رکذ  هک  يزیامت  نیا  میریذپب ، مه  ار  هدـنیوگ  نخـس  نیا  هچ  نانچ  و 
.دوش یم  لطاب  وا  رب  نامّدقتم  تفالخ  سپ 

یمن ناـغمرا  هب  دوخ  يارب  يراسمرـش  یگدنکفارـس و  زج  يزیچ  لـیوأت  هیجوت و  نیا  هدـنیوگ ي  هک  دوش  یم  راکـشآ  اـج  نیا  رد 
.دهن یم  یگتشگ  مگ  رد  ار  شگنرین  دروآ و 

.تسا هدرکن  رکذ  ار  نآ  هدنیوگ  مان  هک  تسا  ینخس  زا  يولهد  قحلادبع  ِلقن  ِخساپ  نیا  و 

هژیو و رَد  نـیا  و  درادـن ، ار  باـب  نـیا  رد  راـصحنا  ياـضتقا  بـلطم ، نـیا  یلو  : » دـیوگ ینانخــس  زا  سپ  يوـلهد  قحلادـبع  سپس 
و تسا ، شناد  ندشدراو  صوصخم 
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، دش رهاظ  دیبات و  تّوبن  باتفآ  زا  هک  يرارسا  راونا و  يراکوکین و  یکین و  ره  يارب  و  تسا ، یلع  امـش  نیرترواد  تسا  هدش  هتفگ 
ملظلا یف  ساّنلل  اهراونأ  نرهظی  اهبکاوک  مه  لضف  سمش  ّهنإف  تسا : شرامش  لباقریغ  هکلب  ددعتم  ياهالجم  رهظم و 

دننک یم  نایامن  اه  یکیرات  رد  مدرم  يارب  ار  شیاهوترپ  هک  دنیوا  ناگراتس  نانآ  تسا و  لضف  باتفآ  وا 

ییاه تیثیح  اه و  هجو  ار  تلیـضف  هلأسم ي  تقیقح  رد  .دیتفای و  تیاده  دیدرک ، ادـتقا  مادـک  ره  هب  دـنا  ناگراتـس  نوچ  مباحـصا 
« .تسوا يوس  هب  تشگزاب  تسا و  رتاناد  باوص  قح و  هب  دنوادخ  تسا و  باب  نیا  رد  کلسم  ییاهر و  لحم  نیا  .تسا و 

: تسا دودرم  لطاب و  هجو  دنچ  زا  مه  نیا 

دروم نیا  رد  نآ  ياه  لقن  یـضعب  و  دشاب ، یم  راصحنا  نآ  یـضتقم  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدـح هک  دـیتسناد  اهراب  لّوا :
.دنشاب فلاخم  نانمشد  زا  هاوخ  هارمه  ناتسود  زا  هاوخ  نآ  هب  هباحص  فارتعا  رب  نوزفا  دراد  تحارص 

نانخـس زا  تسا ؛» یلع  امـش  نیرترواد  تـسا  هدـش  هـتفگ  و  تـسا ، شناد  ندـشدراو  صوـصخم  هژیو و  رَد  نـیا  : » شا هـتفگ  مود :
ملع ماما  زا  ینعی  باب  نیا  زا  اهنت  هک  دـیآ  یمرب  ترابع  رهاـظ  زا  هک  هنوگ  نآ  دـیوگب  دـهاوخ  یم  رگا  نوچ  تسا ، زیگنا  تفگش 
دراو صوصخم  هژیو و  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  شروظنم  رگا  تسا و  رهاظ  ًالماک  نخـس  نیا  نـالطب  دوش ، یم  دراو  هنیدـم 

رد نیا  زا  دـیاب  راچان  هب  دـنک  ار  شناد  رهـش  هب  ندـشدراو  هدارا ي  سک  ره  ینعی  تسا ، شناد  نتفرگ  يارب  شناد  رهـش  هب  ندـش 
نآ تروص  نیا  رد  و  تسا ، ناوتاـن  ینعم  نیا  يادا  رد  شتراـبع  نکیل  تسا ، تسار  قح و  نیا  سپ  دوش ، دراو  صوـصخم  هژیو و 
رد راصحنا  ياضتقا  بلطم ، نیا  یلو  : » شا هلمج  نیا  زین  و  ددرگ ، یم  لـطاب  تسا  هدروآ  هتخانـشان  يا  هدـنیوگ  زا  نیا  زا  شیپ  هچ 

و تفأر ، رد  رکبوبا  سپ  تسا  تافـص  زا  یتفـص  يارب  يرد  باحـصا  زا  کی  ره  دیوگب  دـهاوخب  هک  نیا  رگم  درادـن » ار  باب  نیا 
یم اقلا  ار  لالدتسا  نیا  .تسا » یلع  امش  نیرترواد  و   » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف  اب  بیترت  نیا  هب  ...تّدش و  رد  رمع 

تواضق باب  طقف  یلع  هک  دنک 
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: دوش یم  لطاب  رظن  دنچ  زا  نخس  نیا  یلو  تسا ؛

.تسا ناوتان  ینعم  نیا  يادا  زا  وا  ترابع   - 1

و تسا ، هدروآ  یگتخاس  یثیدح  دانتسا  هب  یمصاع  دنشاب ، تافص  زا  یتفص  يارب  يرد  باحـصا  زا  کی  ره  هک  ار  بلطم  نیا   - 2
.دییامرفب هعجارم  دیتساوخ  رگا  .میتفگ  نخس  لیصفت  هب  نآ  دروم  رد  نیا  زا  شیپ 

هک دشاب ، شیاه  شناد  یمامت  يارب  ملعلا  هنیدـم  باب  هک  تسا  نیا  تسا ، باحـصا  نیرترواد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  همزال   - 3
.دمآ دهاوخ  بلطم  نیا  رتشیب  حیضوت  یلاعت  هّللاءاش  نا 

تسین مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زج  يرهظم  تّوبن ، تافص  يارب 

ددعتم ياهالجم  رهظم و  دش ، رهاظ  دیبات و  تّوبن  باتفآ  زا  هک  يرارـسا  راونا و  يراکوکین و  یکین و  ره  يارب  : » شا هتفگ  و  موس :
نانآ نوچ  دنتـسه ، نیموصعم  تیب  لها  نآ  ياهالجم  اـهرهظم و  ماـمت  نوچ  تسا  يدـساف  ياـعّدا  تسا » شرامـش  لـباقریغ  هکلب 

قّقحم ام  باتک  زا  رون » ثیدح   » شخب رد  هک  هنوگ  نآ  .دنشاب  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  تنیط  رون و  زا  هدش  هدیرفآ 
: شا هتفگ  سپ  دنرامش ، تشگنا  رایسب  نانآ  دبایب ، ار  تلزنم  نیا  یگتسیاش  هک  دشاب  باحصا  زا  یـسک  نانآ  لابند  هب  رگا  ...دش و 

.تفای مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هطـساو ي  هب  تفاـی  ار  تلزنم  ماـقم و  نآ  هک  سک  نآ  ...دـتفا و  یم  ورف  تسا » شرامـش  لـباقریغ  »
زا نانآ  سپ  .دـنوشن ...» اه  هناخ  دراو  اهرد  زا  زج  اهرد و  ناراد و  هنازخ  نارای و  راعـش و  مییاـم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دنتسه رترب  ًاعطق  دودعم  باحصا  نیا 

تساه تفص  نیرتالاو  شناد 

رهظم هک  تسا  ینارگید  زا  لضفا  دـشاب  ملع  يالجم  رهظم و  سک  ره  سپ  تساه ، تفـص  نیرتـالاب  نیرتـالاو و  شناد  مراـهچ : و 
.تسا حوضو  تیاهن  رد  بلطم  نیا  و  دنتسه ، تافص  رگید  زا  یتفص 
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یب هکلب  ددـعتم  ياهالجم  اـهرهظم و  ار  رارـسا  راونا و  اـه و  يراـکوکین  اـه و  یکین  زا  کـی  ره  : » هک دـهاوخ  قحلادـبع  رگا  سپ 
اـهرهظم و رارـسا  راونا و  زا  یکی  يارب  یّتـح  نوچ  دـنک ، یمن  دـیدرت  کـش و  شندوب  لـطاب  رد  يدـنمدرخ  چـیه  .تسا » يراـمش 

مهیلع ربمایپ  تیب  لها  همه  یتقو  يرآ  اه ؟ نآ  کـت  کـت  يارب  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  تسا ، هتفاـین  قّقحت  رامـش  یب  ياـهالجم 
اهرهظم و ندرک  تباث  ناکما  نانآ ، دّدـعت  هب  هّجوت  اب  دـندوب ، رارـسا  راونا و  اه و  يراکوکین  اه و  یکین  يـالجم  رهظم و  مالـسلا ، 

.دوش یم  ادیپ  اه و  يراکوکین  اه و  یکین  کی  کی  يارب  اهالجم 

نیا یتشز  ...تسا  رامـش  یب  ياـهالجم  اـهرهظم و  عومجملا  ثیح  نم  تاربم  تاریخ و  همه ي  يارب  هک : دـشاب  نیا  شدارم  رگا  و 
رد هن  شنیرفآ و  رد  هن  هک  ناـنآ  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لـها  دروم  رد  زج  تسا ، لـطاب  ًاـعطق  مه  نیا  یلو  تسا  لّوا  ضرف  زا  رتـمک 

...رتاوتم ّتنس  باتک و  زا  ناوارف  ياه  لیلد  اب  ...دنتسین  ادج  وا  زا  يوخ  قلُخ و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّهنإف »  » رد ریمـض  زا  دارم  تسا و  هیریـصوب  هدرب ي  تایبا  زا  هدرک  داهـشتسا  نآ  هب  هک  يرعـش  مجنپ : و 
.دنشاب یم  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  اهبکاوک » مه   » رد تسا و  ملس 

اهب ُمارکلا  لْسُّرلا  یتأ  يآ  ّلک  و  دیوگ : نآ  حرش  رد  يرهزا  دلاخ  خیش 

...

نوچ تسا ، هدیسر  نانآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رون  زا  طقف  دندروآ  ناگداتـسرف  هک  ییاه  هناشن  مامت  تیب : ود  ینعم 
، نـالوسر تسا و  دیـشروخ  نوچ  تفارـش  تلیـضف و  رظن  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا  دوب و  مّدـقم  ناـنآ  رب  وا  روـن  شنیرفآ 

يارب يرون  ناگراتـس  يارب  دوش  یم  رهاظ  دیـشروخ  یتقو  سپ  .تسا  هتفرگ  هرهب  دیـشروخ  رون  زا  ناگراتـس  رون  دـنا و  ناـگراتس 
« .دنوش یم  هدیشوپ  اه  مشچ  زا  هکلب  دنام ، یمن  ندید 

تّما يارب  راوگرزب  ناگداتسرف  هک  ییاه  هزجعم  مامت  و  ینعی : .خلا  لسرلا  یتأ  يآ  لک  شا : هتفگ  : » دیوگ يروجاب  میهاربا  خیش  و 
.تسا ءایشا  همه ي  لصا  هک  ناشیا  رون  زا  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  تازجعم  زا  زج  دیـسرن  نانآ  هب  دندروآ ، دوخ  ياه 

اه و نامسآ  سپ 
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.اذکه تسوا و  رون  زا  ناربمایپ  ياه  هزجعم  .دنیوا و  رون  زا  مّنهج  تشهب و  و  دنیوا ، رون  زا  نیمز 

، تسا لوسر  عمج  نیس ، مض  اب  لُسر »  مظن «  ریغ  رد  نیس و  نوکـس  اب  لسر  و  دشاب ، یم  اه  هزجعم  ینعم  هب  هیآ  عمج  يآ »  سپ « 
 « هرون زا «  دارم  تسا و  رـصح  يارب  اّمنا »  .ددرگ و «  یمرب  يآ »  هب «  ریمـض  تسا و  یتأ »  ّقلعتم ب «  اهب »  میرک و «  عمج  مارک  و 

هدیرفآ همه ي  لصا  هک  يدّمحم  رون  رب  نآ  لمح  .دنوش و  یم  تیاده  نآ  هب  نوچ  تسا  هدش  هدیمان  رون »  تسوا و «  ياه  هزجعم 
قاصلا يارب  اب »  ادـتبا و «  يارب  نم »  دـنا و «  هدرک  لمح  نآ  يارب  ناگدـننک  حرـش  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نآ  تسا  حیحـص  تساه ،

.تسا

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  رون  زا  دـناوت  یم  دـندروآ  دوخ  ياه  تّما  يارب  یمارگ  نالوسر  هک  ییاه  هزجعم  هنوگچ  دوشن : هتفگ 
رب يدمحم  رون  تهج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  مییوگ : ام  نوچ  دراد ؟ یشیپ  ناشیا  زا  نانآ  دوجو  هک  یلاح  رد  دشاب ، ملس 

.دراد یشیپ  ناربمایپ  مامت 

دیـشروخ نوچ  لضف  رد  وا  ینعی : هیبشت  هیاپ ي  رب  ینعم  تسا و  یلبق  تیب  يارب  لیلعت  تیب  نیا  لضف »...  سمـش  ّهنإـف  شا « : هتفگ 
دننام ینعی  هیبشت  هیاپ ي  رب  نآ  ینعم  و  دنـشاب ، یم  دیـشروخ  ناگراتـس  نالوسر ، ینعی  .دنیوا » ناگراتـس  نانآ  : » شا هتفگ  .تسا و 

ریغ ًاـتاذ  هک  دنتـسه  ییاـه  مرج  ناگراتـس  تسا و  ینارون  ًاـتاذ  یمرج  دیـشروخ  تسا : نینچ  ود  نآ  رد  هیبشت  هجو  .شناـگراتس و 
یم نآ  فارطا  زا  شرون  دریگ ، رارق  نیمز  ریز  دیشروخ  رگا  سپ  دنتسه ، رون  ياریذپ  هدش و  هداد  لقیـص  نکیل  دنـشاب  یم  ینارون 
یم دروخرب  شیوربور  یلقیص  ناگراتس  ياه  مرج  اب  سپ  تسا ، يدنلب  زکرم  راتـساوخ  رون  نوچ  تسا ، نتفر  الاب  راتـساوخ  دبات و 

نودب دنایامن  یم  مدرم  يارب  دوخ  رد  ار  دیـشروخ  ياهوترپ  دنناشفا و  یم  وترپ  اه  یکیرات  رد  سپ  ددـنب ، یم  شقن  نآ  رد  دـنک و 
وا رون  زا  ناربمایپ  رگید  رون  تسا و  وا  تاذب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا  رون  سپ  .دوش  هتـساک  دیـشروخ  رون  زا  يزیچ  هک  نیا 
ور نیا  زا  دـننایامن  یم  تسا ، یکیراـت  هیبـش  هک  رفُک  رد  ار  رون  نآ  سپ  .دوش  هتـساک  وا  رون  زا  يزیچ  هک  نیا  نودـب  هتفاـی  دادـتما 
زا يرثا  دوش  نایامن  دیـشروخ  رگا  هک  هنوگ  نامه  دـننک و  یم  نایامن  مدرم  يارب  اه  یکیراـت  رد  ار  نآ  ياـهرون  دـیوگ : هدنـسیون 

دش راکشآ  هک  یماگنه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  تعیرش  هنوگ  نیمه  هب  دنام ، یمن  ناگراتس 
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ّمع قفألا  یف  تعلط  اذإ  یّتح  دنک : یم  هراشا  نآ  هب  اه  هخسن  یضعب  رد  وا  هتفگ ي  هک  هنوگ  نامه  .درک  خسن  ار  اه  تعیرـش  رگید 
ممألا رئاس  تیحَأ  نیملاعلا و  اه  اده 

هطساو ي هب  نکیل  تسا  هدش  هداتسرف  مه  نیشیپ  ياه  تّما  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  هک  تسا  نینچ  تیب  نیا  رهاظ  و 
وا زا  هک  یناسک  یکبس و  خیش  بیترت  نیا  هب  .دنشاب و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا  يوس  زا  نابیان  نانآ  سپ  رگید ، نالوسر 
مک ءاج  ّمث  همکح  باتک و  نم  مکتیتآ  اـمل  نیّیبّنلا  قاـثیم  هّللا  ذـخأ  ذإ  و   » یلاـعت يادـخ  هدومرف  زا  هدافتـسا  اـب  دـندرک  یم  يوریپ 

هیلع و هللا  یلـص  ناشیا  هک : تسا  نیا  دننآ  رب  روهمج  هچ  نآ  .دنا و  هتفگ  نینچ  (1) ّهنرصنتل » هب و  نّنمؤتل  مکعم  امل  قّدصم  لوسر 
« .تسا نیتسخن  مالک  قح  تسا و  یفالتخا  هلأسم  تسا و  هدش  هداتسرف  نیشیپ  ياه  تّما  هن  تّما و  نیا  يارب  ملس  هلآ و 

تسا یگتخاس  موجن  ثیدح 

یگتخاس یثیدح  نوچ  دنام ، یمن  هدیشوپ  نادنمـشناد  رب  دنا » ناگراتـس  نوچ  مباحـصا   » ثیدح هب  شلالدتـسا  رب  دراو  لاکـشا  اّما 
لـقن و رد  باحـصا  یتسرد  رب  تلـالد  دـشاب  حیحـص  مه  رگا  ور  نیا  زا  میدروآ و  روعا  هب  خـساپ  رد  رتشیپ  هک  هنوگ  ناـمه  .تسا 

؟ دراد يوبن  ياه  لامک  يارب  ناشندوب  رهظم  الجم و  هب  یطبر  هچ  نیا  و  تسا ، هدروآ  ینزم  هک  هنوگ  نامه  دراد  تیاور 

تلزنم میظع و  ماقم  نیا  اب  هک  تسا  ییاه  شهوکن  اه و  يدب  هب  باحصا  زا  يرایـسب  فاّصتا  زا  یـشوپ  مشچ  اب  اه  هتفگ  نیا  مامت 
.دراد تافانم  الاو 

هنیدـم ثیدـح  اریز  .تسا  کنُخ  تسـس و  ینخـس  ...تسا » ییاه  تیثیح  اه و  هجو  ار  تلیـضف  هلأسم  تقیقح  رد  : » شا هتفگ  اّما  و 
هک نیا  ضرف  هب  ...درادـن و  ثحب  هب  یطبر  هتفگ  وا  هچ  نآ  و  دراد ، مالـسلا  هیلع  ماما  رد  تیلـضفا  ندوب  يراصحنا  رب  تلالد  ملعلا 

تیلضفا رد  نخس  هک : تسا  لاکشا  نیا  نآ  رد  دشاب ، تیلضفا  تلیضف »  » زا شدارم 
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!!؟ تساجک کلسم » ییاهر و  لحم   » سپ ...اه  تهج  زا  یتهج  زا  تیلضفا  هن  تسا ، قلطم 

ثیدح نیا  هرابرد ي  هّللا  یلو  نخس  اب  - 15

هراشا

نکمم نیا  و  دوش ، رـشتنم  شربمایپ  هلیـسو ي  هب  قافآ  همه ي  رد  شنید  هک  تساوخ  لاعتم  دـنوادخ  : » دـیوگ يولهد  هّللا  یلو  هاش 
یهورگ لیاضف  دنوادخ  سپ  دنتفرگ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  زا  ار  نآرق  هک  ینایراق  نادنمشناد و  هلیسو ي  هب  رگم  دوبن 
لیاضف نآ  نانآ ، زا  نآرق  شناد و  تفایرد  قیوشت  يارب  دومرف  يراج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  نابز  رب  ار  هباحـص  زا 
لیاضف نیا  رد  هباحـص  نادنمـشناد  یمامت  تسا و  لوادـتم  ناشنادرگاش  ناثّدـحم و  ناـیم  هزورما  هک  دوب  ییاـه  هزاـجا  هلزنم ي  هب 

و تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  تسا : فیدر  نیا  زا  دـیآ و  یم  رب  ثیدـح  ياـه  باـتک  زا  هک  هنوـگ  نآ  دنتـسه  كرتـشم 
: دراد هشدخ  تهج  دنچ  زا  نخس  نیا  (1) .تسا » ذاعم  مارح  لالح و  هب  امش  نیرتاناد  تسا و  یبُأ  امش  يراق  نیرتهب 

ماـمت زا  رترب  موصعم و  صوصنم و  شلوـسر  دـنوادخ و  يوـس  زا  هک  ربماـیپ  هفیلخ  هطـساو ي  هب  لاـعتم  دـنوادخ  نید  راـشتنا  لّوا :
نادنمـشناد و هلیـسو ي  هب  نآ  قّقحت  زا  تسا  رتوکین  رت و  لماک  وا  هلیـسو ي  هب  نآ  ندـش  قّقحم  هکلب  تسا  نکمم  دـشاب ، قیالخ 

 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  نآرق  نایراق 

هب دـشاب ، هدـشن  بوصنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نآرق  تیاور  يارب  هدـشرکذ  تافـص  هب  فّصتم  هفیلخ ي  رگا  مود :
هّللا یلو  هک  يدارفا  ...دنـشاب و  يدودعم  نایوار  هک  نیا  هن  دنـشابن ، لداع  هک  دنچ  ره  دنـسرب  رتاوت  دح  هب  وا  زا  نایوار  دـیاب  راچان 

نشور هک  هنوگ  نامه  دنسر  یمن  رتاوت  دح  هب  تسا  هدرب  مان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  زا  نآرق  نایوار  ناونع  هب  ار  اه  نآ 
ادـتقا وا  هب  هراومه  يولهد  هّللا  یلو  هک  یـسک  ناـمه  دراد  دـیکأت  روکذـم  دـح  هب  ندیـسر  طرـش  رب  یناّرح  هّیمیت ي  نبا  ...تسا و 

تماما و هرابرد ي  وا  نانخس  هدرک و 
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زیاج وا  يوس  زا  شناد  هدننک ي  غالبا  هک  دندرک  قاّفتا  ناناملسم  اذهل  : » تسا نینچ  شا  هتفگ  نتم  تسا و  هتفریذپ  ار  هیماما  رب  ّدر 
ربخ دنک و  ملع  لیصحت  بیاغ  صخـش  يارب  ناشربخ  هک  یناسک  دنـشاب  رتاوت  لها  ناغّلبم  تسا  بجاو  هکلب  دشاب ، رفن  کی  تسین 

ّتنـس نآرق و  هب  ملع  سپ  دـشاب ، هدیـشوپ  ای  یفتنم  مدرم  رتشیب  رظن  زا  تسا  نکمم  هک  ییاـه  هنیرق  هب  زج  تسین  ملع  دـیفم  دـحاو 
« .دوش یمن  لصاح  ناشیارب  رتاوتم 

تفایرد تّوبن  تیب  لها  زا  زج  ّتنس  باتک و  ملع  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  میدید  ار  ّتنـس  باتک و  زا  يرایـسب  ياه  لیلد  موس : و 
: یلاعت شا  هدومرف  دننام  دوش و  یمن 

: شا هدومرف  (2) و  ًاعیمج » هّللا  لبحب  اومصتعا  و  : » شا هدومرف  (1) و  نیقداّصلا » عم  اونوک  »

نآرقلا و عم  ٌّیلع   » ثیدح و  ملعلا » هنیدـم  انأ   » ثیدـح و  نیلقث »  » ثیدـح و  هّطح » باب   » ثیدـح (3) و  اـهباوبأ » نم  تویبلا  اوتأ  «و 
 . ...اه نیا  دننامه  و  یلع » عم  نآرقلا 

ظفل اب  ثیدح  تیاور  هب  طقف  ثیدح  هزاجا ي  نوچ  تسا ، تسـس  رایـسب  ییاور  ياه  هزاجا  ّدح  ات  لیاضف  ندروآ  نییاپ  مراهچ : و 
ياه ماقم  رب  تلالد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هدـش  تباث  لیاضف  نکیل  .دراد  ّقلعت  نآ  زاجم  هجو  ای  هدـش  هدـینش 

...تسا هماع  تماما  تفالخ و  همزال ي  هک  یتّیلضفأ  تیملعا و  رد  تسا  یحیرـص  صن  ملعلاهنیدم » انأ   » ثیدح هکلب  دراد ، ییالاو 
(4) نورفاکلا » هرک  ول  هرون و  ّمتم  هّللا  مههاوفأب و  هّللارون  اوئفطیل  نودیری  »

یم لاجر  هب  ار  لاوقا  هک  یـسک  يارب  لاوقا و  هب  ار  لاجر  هک  یـسک  يارب  ناشربخ  دنـسرب  رتاوت  دـح  هب  نیغّلبم  هچ  ناـنچ  مجنپ : و 
یبقانم لیاضف و  ياراد  هک  دنچره  تسین  ملع  دیفم  ًاقلطم  ناشربخ  دنسرن  دح  نآ  هب  رگا  تسا و  ملع  دیفم  ناسکی  روط  هب  دسانش ،

.تسا هدنسب  ییاهنت  هب  وا  ياهربخ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  موصعم  ماما  نانآ  زا  یکی  هک  نیا  رگم  دنشاب ، مه 
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: تسا لطاب  لیاضف  رد  هباحص  یمامت  ندوب  كرتشم  ياعّدا  مشش : و 

.تسا یتسردان  قالطا  هنیدم ، باب  ناوریپ  ریغ  رب  هباحصلا ) ءاملع  « ) هباحص نادنمشناد   » تفص قالطا  هک : نیا  لّوا  لیلد 

.تسوا ِدوخ  هدهع ي  رب  شنایب  دراد ، ییاعّدا  نینچ  هک  یسک  درادن و  دوجو  كارتشا  نیا  رب  یلیلد  هک : نیا  مود 

نانآ يوریپ  هب  هتسباو  نانآ ، زا  يریگدای  هب  مدرم  قیوشت  تهج  باحصا  یضعب  يارب  اه  تلیضف  یضعب  ندوب  تباث  هک : نیا  موس  و 
یتشک رب  ندشراوس  نیلقث و  تیالو  تعاطا و  تلاح  رب  ناشیا  يرادیاپ  هب  طورشم  و  ملعلا ، هنیدم  باب  هب  اه  نآ  هعجارم  نیلقث و  زا 

...تسا تاجن 

ياـعّدا سپ  .تـسا  مالـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  زا  يوریپ  رثا  رد  دوـش ، یم  تباـث  یـسک  يارب  تلیـضف  زا  هـچن  دـش ت  نـشور  سپ 
.دش لطاب  لیاضف  رد  تکراشم 

اهراب رتشیپ  هک  دراد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامرورـس  يارب  يا  هژیو  الاو و  نأـش  رب  تلـالد  ملعلا » هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح متفه : و 
مـالک هب  خـساپ  رد  هک  تسا  یگتخاـس  ینـالوط و  یثیدـح  زا  یـشخب  تسا ، هدروآ  ذاـعم  ّیبُأ و  هراـبرد ي  هچ  نآ  اـّما  و  میدروآ ،

.دینک هعجارم  میدرک ، ثحب  شا  هرابرد  لیصفت  هب  یمصاع 

شیاه تلیضف  یضعب  تفای و  راشتنا  ناشیا  هلیسو ي  هب  ادخ  نید  هک  دوب  نید  نادنمشناد  هتـسد  نآ  زا  بعک  نب  ّیبا  رگا  نینچ  مه 
نخـس نیا  سپ  تسا  هدرب  ناـمگ  هّللا  یلو  هک  هنوگ  نآ  ...دـنوش  قیوشت  وا  زا  تفاـیرد  هب  مدرم  اـت  دـش  يراـج  شربماـیپ  ناـبز  رب 

نامیلـس زا  : » تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  شباتک  نامه  رد  دوخ  هّللا  یلو  هاش  ار  نآ  هک  دوش ، یم  هچ  یبُأ  هرابرد ي  باطخ  نبرمع 
تـشپ میتساخرب و  مه  اـم  تساـخ ، اـپ  هب  یتقو  .مینک  وگو  تفگ  وا  اـب  اـت  میتفر  بعک  نب  یبا  دزن  تفگ : هک  هدـش  لـقن  هلظنح  نب 

: تفگ .دز  هنایزات  اب  درک و  لابند  ار  وا  دیسر و  ام  هب  رمع  سپ  میدرک ، یم  تکرح  شرس 

هنتف ینیب  یمن  اـیآ  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  نینمؤملاریما  يا  تفگ : دروـخن و  نیمز  هب  هک  تشادـهگن  ار  دوـخ  شتـسد  ود  اـب  وا  سپ 
نآ یمراد  .تسا  وریپ  يراوخ  هیام  عوبتم ، يارب 
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(1) .درک » لقن  ار 

هّللا یلو  زا  يرگید  مالک 

: دیوگ وا  دراد ، ملعلا  هنیدم  ثیدح  هرابرد ي  يرگید  نخس  يولهد  هّللا  یلو 

ریش باوخ  ثیدحو  ءادتقا ، ثیدح  لثم  تسا  نیخیـش  هرابرد ي  يرایـسب  ياه  ثیدح  اب  هارمه  اهباب ، یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  ًالثم : »
تراشب نانیا  زا  کی  ره  و  بعک ، نب  ّیبا  ذاعم و  هشیاع و  دوعـسم و  نبا  لـیاضف  دـننام  ود  نآ  ریغ  هراـبرد ي  نینچ  مه  و  نهاریپو ،

تهج دنچ  زا  یلبق  دننام  زین  نخـس  نیا  (2) .دننک » تفایرد  نانآ  زا  ار  اه  شناد  هک  هدـش  هداد  نامرف  دنتـسه و  شناد  هب  هدـش  هداد 
: تسا دودرم 

: تسا لطاب  تسا ، نیخیش  هرابرد ي  يرایسب  لئاضف  هارمه  ملعلا  هنیدم  انأ  ثیدح  هک  اعّدا  نیا  تسخن :

.تسین دشاب ، هتشاد  نیخیش  يرترب  رب  تلالد  هک  یثیدح  ًاقلطم  ًالّوا :

هدرک تیاور  هنیمز  نیا  رد  نانآ  هرابرد ي  ّتنـس  لها  هچ  نآ  درادن و  دوجو  دنک  نیخیـش  شناد  رب  تلالد  هک  یثیدح  چیه  ًایناث : و 
.تسین هدش  تباث  دنا 

ّتنـس لها  طّسوت  طقف  هتـشادنپ ، نیخیـش  لیاضف  زا  هچ  نآ  و  تسا ، هورگ  ود  ره  قاّفتا  دروم  ملعلا  هنیدم  انأ  ثیدـح  نوچ  ًاثلاث : و 
؟ دهد یمرارق  مه  نیرق  قاّفتا  دراوم  اب  ار  درفنم  دراوم  هنوگچ  سپ  تسا ، هدش  تیاور 

ادتقا ثیدح  رد  یشهوژپ 
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ّتنـس لـها  دزن  تلـالد  دنـس و  تهج  زا  تسا ، هدروآ  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  نیرق  اـج  نیا  رد  يوـلهد  هـک  ادـتقا »  » ثیدـح مود : و 
شخب رد  نآ  هرابرد ي  یلیـصفت  ثحب  .دنراد  نآ  ندوب  یگتخاس  رب  صن  نانآ  نارگـشهوژپ  زا  یـضعب  هکلب  تسا ، هدـش  شهوکن 

: تسا نینچ  نآ  نتم  هک  مینک  یم  هدنسب  مزح  نبا  هتفگ ي  هب  اج  نیا  رد  .تسا و  هدمآ  ام  باتک  ریط » ثیدح  »

شروظنم هک  ییوگ  منیبـن  ار  امـش  مدرگ و  رب  هک  تسا  نکمم  اـیآ  ادـخ ، لوـسر  يا  تفگ : ینز  هک  هدـمآ  حیحـص  یتـیاور  زین  «و 
.تسا رکبوبا  ینیشناج  رب  نشور  صن  نیا  .ورب و  رکبوبا  دزن  سپ  دومرف : دوب  گرم 

هـشیاع هب  تشذگرد  نآ  رثا  رب  هک  يرامیب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دیـسر  تباث  ياه  لقن  زا  ربخ  نیا  زین  و 
ای .مرتراوازـس  نم  دیوگن : شا  هدـنیوگ  ات  مراد  اپرب  ینامیپ  مسیونب و  يا  همان  متـسرفب و  تردارب  تردـپ و  دزن  مدرک  دـصق  دومرف :

رکبابا ریغ  زا  ناربمایپ  دنوادخ و  و  تسا : هدش  تیاور  زین  و  دـنراد ، ابا  رکبوبا  ریغ  زا  نانمؤم  دـنوادخ و  و  دـنک ، وزرآ  يدـنموزرآ 
.دشاب یم  وا  زا  دعب  تّما ، تیالو  رب  وا  نیشناج  رکبوبا  هکنیا  رب  تسا  نشور  صن  نیا  سپ  .دنراد  عانتما 

دنیآ یمرد  زاورپ  هب  يداش  زا  دنبای  تسد  نآ  هب  نامنانمـشد  رگا  هک  ار  يزیچ  میتسناد و  یم  زیاج  ار  سیلدت  رگا  تفگ : دّمحموبا 
؛ دنیآ نم  زا  دعب  هک  يرفن  ود  هب  دینک  ادتقا  هک : میدرک  یم  جاجتحا  هدـش  تیاور  نخـس  نیا  هب  دـنوش  یم  نیگهودـنا  فّسأت  زا  ای 
« .دنک ظفح  تسین  حیحص  هچ  نآ  هب  جاجتحا  زا  ار  ام  دنوادخ  تسین و  حیحـص  نخـس  نیا  نکیلو  تفگ : دّمحموبا  .رمع  رکبوبا و 

(1)

ریش ثیدح  يدنس  یسررب 

رد شیاهدانـسا  هدـمع ي  نوچ  تسا ، هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  دنـس ، رظن  زا  هدروآ  ار  نآ  زین  هّللا  یلو  هک  ریـش  ثیدـح  موس : و 
شهوکن و دروم  یگمه  هک  تسا  يرهز » باهش  نبا   » و هّللادبع » نبهزمح   » و رمع » نبا  ، » اه نآ  همه ي  روحم  و  تسا ، يراخب 
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: مییوگ میروآ و  یم  يراخب  زا  ار  ثیدح  تسخن  ...دنتسه  هدش  حرج 

نبهزمح زا  باهـش ، نب  لیقع  زا  ثیلزا ، ، ریفع نب  دیعـس  درک  ثیدـح  ار  اـم  ملعلا : لـضف  باـب  : » تسا هدرک  لـقن  دوخ  حیحـص  رد 
يریش فرظ  مدوب  هدیباوخ  هک  یلاحرد  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : رمع  نبا  هک  رمع  نب  هّللادبع 

يا : دنتفگ.مداد باطخ  نب  رمع  هب  ار  شا  هفاضا  سپس  دزیر ، یم  ورف  میاه  نخان  زا  هزات  ریش  مدید  ات  مدیشون  سپ  ، دش هدروآ  میارب 
نبا زا  یفوک ، رفعجوـبا  تلـص  نبدّـمحم  درک  ثیدـح  ارم  » (1) .شناد » دوـمرف : دـیدومرف ؟ لـیوأت  زیچ  هچ  هب  ار  نآ  ادـخ  لوـسر 

هک یلاـح  رد  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـفگ : هـک  شردـپ  زا  هزمح ، زا  يرهز ، زا  سنوـی ، زا  كراـبملا ،
رمع تسد  هب  سپـس  .دوش  یم  يراج  میاه  نخان  ای  نخان  زا  هزات  ریـش  مدـید  یم  هک  نیا  ات  ریـش -  ینعی  مدیـشون -  مدوب  هدـیباوخ 

زا نادـبع ، ار  اـم  درک  ثیدـح  نبللا : باـب  » (2) شناد » دوـمرف : ادـخ ؟ لوـسر  يا  دـیدرک : لـیوأت  ار  نآ  زیچ  هچ  هـب  دـنتفگ : .مداد 
یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : رمع  نبا  تفگ : هک  هّللادـبع  نبهزمح  زا  يرهز ، زا  سنوی ، زا  هّللادـبع ،

، دزیر یم  ورف  منخان »  » زا هزات  ریش  هک  مدید  ات  مدیـشون ، نآ  زا  دش ، هدروآ  میارب  ریـش  يا  هساک  مدوب  هدیباوخ  هک  یلاح  رد  دومرف :
« .شناد دومرف : دیدومرف ؟ لیوأت  ار  نآ  زیچ  هچ  هب  دنتفگ : مداد ، رمع  هب  ار  شا  هفاضا  سپس 

، ّیبا زا  میهاربا ، نب  بوقعی  زا  هّللادبع ، نب  یلع  درک  ثیدحارام  ، دـش ناور  شیاه  نخان  ایاهاپو  اه  تسد  زاریـش  هک  یماگنه  باب  »
هللا یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : یم  رمع  نب  هّللادبع  دینـش  هک  رمع  نب  هّللادبع  نبهزمح  درک  ثیدـح  ار  ام  باهـش ، نبا  زا  حـلاص ، زا 

تسد زا  هزات  ریش  هک  مدید  ات  مدیشون  نآ  زا  دش ، هدروآ  میارب  ریش  يا  هساک  مدوب  هدیباوخ  هک  یلاح  رد  تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و 
یسک مداد ، باّطخ  نبرمع  هب  ار  ما  هفاضا  سپ  دیآ ، یم  نوریب  میاهاپ  اه و 
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نآ هفاضا  باوخ  رد  هک  یماگنه  باب  »(1) .شناد » دومرف : دیدومرف ؟ لیوأت  زیچ  هب  ار  نآ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : دوب  شکیدزن  هک 
: تفگ هک  رمع  نب  هّللادبع  نبهزمح  زا  باهش ، نبا  زا  لیقع ، زا  ثیل ، زا  ریکب ، نب  ییحی  درک  ثیدح  ار  ام  داد : يرگید  هب  ار 

میارب يریـش  فرظ  مدوب  هدیباوخ  هک  یلاح  رد  دومرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : رمع  نب  هّللادـبع 
ار نآ  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : مداد ، رمع  هب  ار  شا  هفاضا  سپ  دوش ، یم  ناور  هزات  ریش  مدید  هک  نیا  ات  مدیشون ، نآ  زا  دش ، هدروآ 

(2) .شناد » دومرف : دیدومرف ؟ لیوأت  زیچ  هب 

: تفگ هک  رمع  نب  هّللادبع  نبهزمح  زا  باهـش ، نبا  زا  لیقع ، زا  ثیل ، زا  دیعـس ، نبهبیتق  درک  ثیدـح  ار  ام  باوخ : رد  هساک  باب  »
نآ زا  سپ  دش ، هدروآ  میارب  يریش  هساک ي  مدوب  هدیباوخ  هک  یلاح  رد  دومرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینش 

(3) .شناد » دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  دیدومرف  لیوأت  ار  نآ  زیچ  هچ  هب  دنتفگ : .مداد  باطخ  نبرمع  هب  ار  شا  هفاضا  سپس  مدیشون ،

نآ نایوار  لاوحا  رد  یشهوژپ 

وا ياه  شنزرس  اه و  شهوکن  لفکتم  لیصفت  هب  مالکلا » یهتنم  ّدر  یف  ماحفإلا  ءاصقتـسا   » باتک رمع ، نبا  دروم  رد  مییوگ : سپس 
.دینک هعجارم  نآ  هب  .تسا  هدش 

نادنزرف نارکون و  رمع  نبا  هک  یلاح  رد  درک ، تعیب  هیواعم  نبدـیزی  اب  هک  سب  نیمه  رمع  نب  هّللادـبع  نبهزمح  شهوکن  رد  اّما  و 
یماگنه باب  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  نتفلا  باتک  رد  يراخب  .دوب  هدرک  یهن  دیزی  تعیب  نتسکش  زا  ار  نانآ  هدروآ و  درگ  ار  دوخ 

زا دیزی ، نبدامح  زا  برح ، نب  نامیلـس  درک  ثیدح  ار  ام  تفگ : ار  نآ  فالخ  دش و  جراخ  سپـس  تفگ ، یهورگ  دزن  يزیچ  هک 
درِگ ار  شنادنزرف  نارکون و  رمع  نبا  دندرک ، علخ  تفالخ ) زا   ) ار هیواعم  نبدیزی  هنیدم  مدرم  یتقو  تفگ : هک  عفان  زا  بّویا ،
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: دومرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدینش  تفگ : دروآ و 

یتنایخ نم  شا و  هداتـسرف  دـنوادخ و  ياه  تعیب  رب  میدرک  تعیب  درم  نیا  اب  ام  دوش و  یم  اپرب  یمچرپ  ینئاخ  ره  يارب  تمایق  زور 
چیه و  دوش ، اپرب  شربارب  رد  گنج  سپـس  دوش ، تعیب  شا  هداتـسرف  دنوادخ و  ياه  تعیب  رب  يدرم  اب  هک  مناد  یمن  نیا  زا  رتگرزب 
دروم رد  موق  اّما  (1)و  .دوب » دهاوخ  وا  نم و  نایم  ناّرب  ریشمش  هک  نیا  زج  دیا  هتسکشن  ار  وا  تعیب  هدرکن و  علخ  ار  وا  امـش  زا  کی 

نآ زا  یضعب  تسا ، هدش  هدروآ  نعاطملا » دییشت   » رد اه  نآ  زا  يرادقم  دنا ، هدرک  لقن  يرایـسب  ياه  شهوکن  يرهز ، باهـش  نبا 
: تسا نینچ  اه 

نبریرج .دوب  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  نیفرحنم  زا  يرهز  : » دـیوگ دـیدحلا  یبا  نبا  دوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  نیفرحنم  زا   - 1
ار یلع  دندوب و  هتسشن  ریبز  نبهورع  يرهز و  و  مدش ، رضاح  هنیدم  دجـسم  رد  تفگ : درک و  تیاور  هبیـش  نبدّمحم  زا  دیمحلادبع 
وت اّما  تفگ : داتسیا و  ناشرس  يالاب  ات  دمآ  .دیسر  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  هب  ربخ  .دنداد  مانـشد  ار  وا  سپ  دندرک  یم  دای 

هّکم رد  رگا  يرهز ! يا  وت  اّما  تردپ و  ّدض  رب  مردپ  عفن  هب  درک  مکح  سپ  درب ، يرواد  هب  دنوادخ  دزن  ار  تردپ  مردپ ، هورع ، يا 
تسا هدروآ  هثراح  نبدیز  لاح  حرـش  رد  ربلادبع  نبا  هچ  نآ  تسا  شفارحنا  زا  (2)و  .مدنایامن » یم  وت  هب  ار  تردـپ  ربک  مدوب  یم 
يرهز زا  ریغ  یـسک  مناد  یمن  و  تفگ : قاّزرلادبع  .دشاب  هدروآ  مالـسا  هثراح  نبدیز  زا  شیپ  هک  میناد  یمن  ار  یـسک  : » تفگ هک 

لاح حرـش  رد  لاجر  ياملع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  لتاق  دعـس  نبرمع  زا  شندرک  تیاور   - 2(3) .دـشاب » هتفگ  ار  نآ 
نیسح هک  یسک  دناوت  یم  هنوگچ  تفگ : نیعم  نبا  دنا ، هدرک  تیاور  هداتق  يرهز و  وا  زا  : » تفگ یبهذ  ...دنا  هدروآ  دعس  نبرمع 

(4) دشاب »؟ هقث  تشک  ار 
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ناشیارب دنک و  ینیشن  مه  دمآو و  تفر  نارگمتس  اب  هک  یسک  مکُح  هک  نانآ  يارب  ییاهراک  ماجنا  هّیما و  ینب  اب  وا  ینیـشن  مه   - 3
رازه تفه  يرهز  فرط  زا  ماشه  تفگ : زیزعلادـبع  نبدیعـس  : » دـیوگ یبهذ  .تسا  نشور  دـنک ، تفایرد  ار  ناشیاه  هزیاـج  راـک و 

.درک یم  ینیشن  مه  وا  اب  تیبرت و  ار  شدنزرف  وا  و  تخادرپ ، ار  وا  یهدب  رانید 

ار شا  یهدب  درک و  وا  هب  اه  شـشخب  دـمآ و  تفگـش  هب  وا  شناد  زا  سپ  دـش ، دراو  کلملادـبع  هفیلخ  رب  لاس 80  دودح  متفگ :
زا شمعا  اهدانـسا : نیرتهب  تفگ : هک  درک  تیاکح  نیعم  نبا  زا  مکاح  : » دـیوگ شمعا  لاـح  حرـش  رد  رجح  نبا  (1)و  .تخادرپ »

: تفگ وا  هب  یصخش  .هّللادبع  زا  همقلع  زا  میهاربا 

يارب دنیب و  یم  ار  مکاح  هزاجا  ایند و  لام  يرهز  دشاب ! يرهز  دـننام  هک  یهاوخ  یم  شمعا  زا  تفگ : .تسا  يرهز  دـننام  شمعا 
(2)و .دوـب » نآرق  هب  اـناد  راـکزیهرپ و  درک ، یم  يرود  ناطلـس  زا  دوـب و  روبـص  تسد و  گـنت  شمعا  .دـنک و  یم  راـک  هـّیما  ینب 

شیارب هک  ییاه  ترورـض  يارب  دـش ، ـالتبم  یتناـید  مک  ببـس  هب  ناریما  ینیـشنمه  هب  وا  دوش : یم  هتفگ  : » تفگ يولهد  قحلادـبع 
: تفگ یم  هراومه  و  دندرک ، یم  ییوج  بیع  وا  راتفر  زا  هتفرگ و  داریا  وا  رب  نادهاز  نادنمـشناد و  زا  وا  نافیدر  مه  و  دـمآ ، شیپ 
« .ینک یم  توکس  دنتسه و  یعضو  هچ  رد  ینیب  یمن  ایآ  دنتفگ : یم  سپ  .ناشرـش  ياهراک  هن  متـسه و  کیرـش  ناشیاه  یکین  رد 

(3)

يرهز هب  مزاحوبا  همان ي 

رد ار  وا  راتفر  نآ  رد  هک  تشون  يرهز  يارب  يا  همان  ینید  يردارب  ور  نیا  زا  و 
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، درک دمآ  تفر و  ناطلس  اب  يرهز  یتقو  : » دیوگ یلاّزغ  دماحوبا  .داد  رارق  حیبقت  دروم  راکمتـس  ناهاشداپ  اب  دمآ  تفر و  صوصخ 
تـسا هتـسیاش  هک  يا  هدرک  ادـیپ  یلاـح  عضو و  .دراد  هگن  اـه  هنتف  زا  رکباـبا  يا  ار  وت  اـم و  دـنوادخ  تشون : شیارب  ینید  يردارب 

یم ینیگنس  وت  رب  دنوادخ  ياه  تمعن  يا و  هدش  يدنملاس  .دنک  محر  وت  رب  دنوادخ  ات  دنک  اعد  تیارب  دسانش  یم  ار  وت  هک  یسک 
زا دنوادخ  نینچ  و  هتخومآ ، وت  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  شربمایپ  ّتنـس  زا  هدینامهف و  وت  هب  ار  شباتک  زا  یبلاطم  دنک 

يدش بکترم  هک  یهانگ  نیرتمک  نادب  (1)و  ُهَنوُُمتْکَت »  ِساّنِلل َو ال  ُهَُّننِّیَُبَتل  : » دومرف لاعتم  دنوادخ  .تسا  هتفرگن  نامیپ  نادنمـشناد 
اب يدرک ، راوـمه  شیارب  ار  تیاـنج  هار  يا و  هتفرگ  سنا  راکمتـس  تشحو  اـب  هک  نیا  یتـفرگ  شود  رب  هک  يزیچ  نـیرت  کبـس  و 

دنداد رارق  یبطق  ار  وت  درک ، کیدزن  دوخ  هب  ار  وت  هک  هاگ  نآ  درکن  اهر  ار  یلطاب  درکن و  ادا  ار  یّقح  هک  یـسک  هب  ندـش  کیدزن 
يوس هب  نآ  زا  هک  ینابدرن  دنتـشذگ و  یم  ناشرازآ  يوس  هب  وت  زا  هک  دـنداد  رارق  یُلپ  و  دـیخرچ ، یم  وت  رب  ناشمتـس  بایـسآ  هک 

یم دوخ  يوس  هب  ار  ناـنادان  ياـه  لد  هدرک و  دراو  نادنمـشناد  رب  دـیدرت  کـش و  وت  هلیـسو ي  هب  دـنور ، یم  ـالاب  ناـش  یهارمگ 
دنتفرگ وت  زا  هچ  نآ  تسا  رایـسب  هچ  و  دندرک ، ناریو  وت  رب  هچ  نآ  رانک  رد  دنداد  ناماس  تیارب  هچ  نآ  تسا  كدنا  هچ  دـنناشک ،

ْنِم َفَلَخَف  : » دراد یم  ناما  رد  یـشاب  ادخ  هدومرف  نیا  لومـشم  هکنیا  زا  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  دندومن ، دساف  تنید  زا  هچ  نآ  ربارب  رد 
تلفغ هک  یـسک  دـنک  یم  تظفاحم  وت  رب  تسین و  نادان  هک  ینک  یم  هلماـعم  یـسک  اـب  وت  و  (2) ؟ َهالَّصلا »  اوُعاضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب 

تسا و هدیـسر  ارف  رود  ترفاسم  هک  نک  هدامآ  ار  تا  هشوت  تسا و  هدـش  دراو  نآ  رب  يراـمیب  هک  نک  اوادـم  ار  تنید  سپ  درادـن 
دنوادـخ هدومرف ي  نیا  شریـسفت  رد  يرـشخمز  هّللاراج  (3)و  .مالّـسلاو » .دـنام  یمن  یفخم  دـنوادخ  رب  نامـسآ  نیمز و  رد  يزیچ 

... (4) ُراّنلا » ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  َو ال  ، » تسا هدروآ  ار  لاعتم 

نینچ .دزرل » یم  شیارب  شرع  دوش و  نیگمشخ  لاعتم  راگدرورپ  دوش  شیاتس  قساف  یتقو  : » ثیدح حرش  رد  یبّیط  هتفگ ي  نتم  و 
شیارب شرع  شا : هتفگ  : » تسا
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هچ نآ  رب  تسا  یتیاـضر  نآ  رد  نوـچ  تخـس ، رایـسب  ییـالب  مـیظع و  يرما  ندـش  عـقاو  زا  تـسا  تراـبع  شرع  شزرل  .دزرل  یم 
هچ نآ  ندرک  لـالح  هب  دوـش  یهتنم  دـناوت  یم  نوـچ  دـشاب ، رفک  هک  تسا  نکمم  هکلب  تسا ، نآ  رد  دـنوادخ  مشخ  یتیاـضران و 

یکین هب  ناگدـننکرهاظت  نایراق و  نارعاش و  نادنمـشناد و  رتشیب  يزورما  نامرد  یب  درد  نیا  تسا و  هدومرف  مارح  لاعتم  دـنوادخ 
دامتعا وا  هب  دیامن و  ار  رگمتس  شیاتـس  هک  یـسک  هب  دسر  هچ  سپ  دنک ، ار  قساف  شیاتـس  هک  دشاب  یـسک  مکُح  نیا  رگا  .تسا و 

.(1) ُراّنلا » ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  َو ال  : » تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنک 

ناشرادید و هب  نتفر  ینیـشن و  مه  تبحاصم و  اه و  نآ  هب  نتـسب  دیما  نارگمتـس و  لایما  رد  نداتفا  ورف  هب  تسا  رظان  یهن  فاّشک :
ناشیاه و ییاـبیز  هب  نتخود  مشچ  ندیـشوپ و  ساـبل  ناـنآ  نوچ  ندرک و  ناـنآ  هیبش  ار  دوخ  ناـشلامعا و  ندیدنـسپ  ناـنآ و  ّقلمت 

يراق یلعاّلم  (2)و  ...درک » دمآ  تفر و  ناهاشداپ  اب  يرهز  هک  یماگنه  دشاب و  نانآ  تشاد  گرزب  هک  يا  هنوگ  هب  نانآ  ندرکدای 
همان نآ  هک  دـیآ  یمرب  ءایحإلا » حرـش   » باـتکزاو .تسا (3) هدرک  لـقن  ار  یبیط  تراـبع  هدـشرکذ  ثیدـح  حرـش  رد  هاـقرملا »  » رد

هدرواین ار  همان  نآ  لـماک  نتم  یتهج  هب  سپ.تسا  (4) جرعألا » مزاحوبا   » شا هدنـسیونو  دـنا  هدرک  لقن  هک  تسا  ینآزارت  ینالوط 
هب ءایلوالاهیلح »  » باتک زا  ار  تسا ، هدروآ  نیـشیپ  نتم  حرـش  زا  سپ  يدـیبز  هچ  نآ  کنیاو  دـنا  هدرکن  رکذار  هدنـسیون  ماـنو  ، دـنا

: مینک یم  لقن  شناوارف  ياه  هدیاف  تهج 
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رد اّما  .تسا  هدمآ  لوسرلا » لآ  نع  لوقعلا  فحت   » باتک رد  هک  هنوگ  نآ  دنشاب  یم  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  داجـس ، ماما 
یفخم ار  هدنـسیون  مان  یتّلع  هب  سپ  .دراد  دوجو  باتک  نآ  رد  دوجوم  نتم  رب  ییاه  هدوزفا  هدمآ ، موق  نیا  ياه  باتک  رد  هک  ینتم 

! دنا هدوزفا  نآ  رب  هداد و  تبسن  يرگید  هب  ار  نآ  ای  دنتشاد 
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هدـش لقن  اج  نیا  رد  هک  تسا  ینآ  زا  رت  ینـالوط  هک  هدرک  لـقن  مزاـحوبا  لاـح  حرـش  رد  ءاـیلوالا  هیلح  رد  میعنوبا  ار  هیـضق  نیا  » 
نبدّـمحم رکبوبا  و  نسحلاوبا ، مسقم  نبدّـمحم  نبدـمحا  درک  ثیدـح  ار  ام  تفگ : .منک  یم  لـقن  ار  نآ  ماـمت  نم  کـنیا  و  تسا ،

زا هبتع  نب  لیـضف  زا  یلهذ ، دیمح  نب  نوراه  زا  هرجـش ، نبا  بحاص  هّللادبع  نبدّمحم  نبدمحا  زا  یناهجأ ، قارو  نوراه  نبدـمحا 
ار وت  ار و  ام  دنوادخ  تشون : يرهز  هب  جرعأ  مزاحوبا  تفگ : هک  دابع  نبا  یلایذ  زا  دـیمان ، نامیلـس  نبدـیمحلادبع  ار  وا  هک  يدرم 

لاح نآ  هب  ار  وت  هک  سک  نآ  تسا  هتـسیاش  هک  يا  هداـتفا  یعـضو  هب  دـنک ، محر  شتآ  زا  وت  رب  دراد و  هگن  اـه  هنتف  زا  رکباـبا  يا 
ار تندـب  هلمج  زا  تسا ، هدرک  ینیگنـس  وت  رب  دـنوادخ  ياـه  تمعن  هک  يا  هدـش  یگرزب  درمریپ  دـنک ، محر  وت  رب  نآ  رب  دسانـشب ،
رد ار  وت  هتخومآ و  وت  هب  شباتک  زا  هچ  نآ  هیاپ ي  رب  یتسناد  ار  دـنوادخ  ياه  تّجح  هدرک و  ینالوط  ار  ترمع  هدـینادرگ و  ملاس 
ره هتـشاد و  ینازرا  وت  هب  هک  ار  یتمعن  ره  تسا ، هدینامهف  وت  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  ّتنـس  زا  هدرک و  هیقف  شنید 
رب ار  دوخ  لضف  درک و  شیامزآ  رکـش  دروم  رد  ار  وت  سپـس  تسا ، هدناسر  تیاهن  ّدح  هب  هدرک  جاجتحا  وت  رب  نادـب  هک  ار  یتّجح 

: دومرف تشاد و  ینازرا  وت 

(1) ٌدیِدََشل » ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیِزََأل َو  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  »

تیاـعر هنوگچ  هک  دـنک  لاؤس  شیاـه  تمعن  هراـبرد ي  وت  زا  يداتـسیا و  دـنوادخ  ربارب  رد  رگا  دوب  یهاوـخ  يدرم  هنوـگچ  رگنب 
وت زا  ار  یهاتوک  هن  و  تسا ، یـضار  وت  زا  نتفیرف  اب  لاعتم  دنوادخ  رادـنپم  و  يداد ، ماجنا  هنوگچ  هک  شیاه  تّجح  زا  و  يا ، هدرک 
وت .هیآلا   (2) ْمِهِروُهُظ »  َءارَو  ُهوُذَـبَنَف  ُهَنوُُمتْکَت  ِساّنِلل َو ال  ُهَُّننِّیَُبَتل  : » تسا هدومرف  نوچ  تسین  شباـتک  رد  نینچ  تاـهیه  تساریذـپ ،
اب يدـنکفا ، ورف  يدرک و  ینمـشد  نانآ  اب  يدـش و  زوریپ  نانآ  رب  يدرک و  هلداجم  مدرم  اـب  یملاـع ، رهاـم و  دـنمورین ، ییوگ : یم 

؟ يور یم  اجک  هب  لاعتم  دنوادخ  هدومرف ي  نیا  زا  سپ  تیأر ، اب  تا  ییاناوت  تمهف و  رب  دامتعا 

ْمُْهنَع َهّللا  ُلِداُجی  ْنَمَف  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُْهنَع  ُْمْتلَداج  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه  »

ص:907

/. میهاربا 7 ( . 1 - 1
/. نارمع 187 لآ  ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 1009 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_907_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_907_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) ِهَمایِْقلا »  َمْوَی 

هار يدـش و  سونأـم  رگمتـس  اـب  هک  تسا  نیا  يدرک  لاـبند  هک  يزیچ  نیرت  گرزب  يدـش و  بکترم  هک  یهاـنگ  نیرت  مـک  نادـب 
هدـناوخ هک  یماگنه  تندرک  تباجا  هب  دـندرک و  کیدزن  ار  وت  هک  هاگ  نآ  تندـش  کـیدزن  اـب  يدومن ؛ ناـسآ  شیارب  ار  تیاـنج 

ربارب رد  دوش  هدیـسرپ  تیاـه  هتـساوخ  زا  دوش و  هدرب  ناـمرجم  اـب  تماـن  ادرف  هک  درک  نآ  هتـسیاش ي  ار  وت  يزیچ  هچ  سپ  يدـش ،
قح هک  يدش  کیدزن  یسک  هب  .دوبن و  دیشخب ، وت  هب  هک  یسک  ِنآ  زا  هک  یتفرگ  ار  ییاهزیچ  وت  ناراکمتس ، متس  زا  تیشوپ  مشچ 
وت ندرک  توعد  هک  يدرک  تباجا  ار  یـسک  توعد  دزن و  رانک  ار  یلطاب  درک  کیدزن  دوخ  هب  ار  وت  یتقو  دنادرگن و  زاب  ار  یـسک 

يوس هب  نآ  زا  هک  دنداد  رارق  یلپ  دخرچب و  شیور  ناشلطاب  بایـسآ  هک  دنداد  رارق  يزکرم  ار  وت  .دوب  يراکبیرف  يارب  وا  يوس  زا 
رب وت  هلیسو ي  هب  یتفر ، ناشهار  رد  ناش ، ینارسوه  يوس  هب  يا  هدننک  توعد  ناشیهارمگ و  يوس  هب  ینابدرن  دنرذگب و  ناشداسف 

نیرتدنمورین ناریزو و  نیرت  کیدزن  سپ  .دنتفرگ  یم  تسد  رد  وت  هلیـسو ي  هب  ار  نانادان  ياه  لد  دندرک و  یم  دراو  دـیدرت  املع 
، دندیسر يدیسر  نانآ  اب  مومع  ناصاخ و  دمآ  تفر و  ناشداسف و  حالصا  هنیمز ي  رد  وت  هچ  نآ  زا  رت  نییاپ  يا  هجرد  هب  ناشنارای 
رد دنداد  وت  هب  هچ  نآ  تسا  كدنا  هچ  دندرک و  ناریو  وت  رب  هچ  نآ  رانک  رد  دـندرک  دابآ  وت  يارب  هک  ار  هچ  نآ  تسا  كدـنا  هچ 

ندرک باـسح  دـننام  نک ؛ هبـساحم  ار  نآ  دـنک و  یمن  هاـگن  نآ  هب  وت  زا  ریغ  هک  رگنب  تدوخ  هب  سپ  دـنتفرگ ، وـت  زا  هچ  نآ  ربارب 
هنوگچ يرامـش و  یم  گرزب  تشاد ، یمارگ  مدرم  نایم  رد  ار  وت  شنید  اـب  هک  ار  یـسک  روتـسد  هنوگچ  رگنب  لوؤسم و  یـصخش 

هک داد  تناـمرف  هک  یـسک  زا  وت  يرود  یکیدزن و  تسا  هنوگچ  و  دوـمن ، اـسراپ  ار  وـت  شـسابل  اـب  هک  یـسک  زا  تیرادـهگن  تسا 
.یشاب وا  کیدزن 

يارب دـنگوس  دـنوادخ  هب  ییوـگ : یمن  يراد و  یمن  رب  تسد  تشزغل  زا  يوـش و  یمن  رادـیب  تباوـخ  زا  هـک  دوـش  یم  هـچ  ار  وـت 
رگم مداتسیان  یهاگیاج  رد  دنوادخ 
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ار دوخ  شناد  تشاذـگ و  وت  شود  رب  ار  شباتک  هک  تسا  یـسک  يارب  وت  رکـش  مناریمب ، ار  یلطاب  منک و  ایحا  ار  ینید  هکنآ  يارب 
: دراد یم  ناما  رد  یشاب  هیآ  نیا  لومشم  هکنیا  زا  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  داهن ، تعیدو  هب  وت  دزن 

(1)؟ ینْدَْألا »  اَذه  َضَرَع  َنوُذُخْأَی  َباتِْکلا  اُوثِرَو  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  »

یـسک اجک  شنارای  زا  دعب  یـسک  ندنام  یقاب  سپ  يا ، هدش  هدـناوخ  ارف  ندرک  چوک  هب  یتسین ، یگنادواج  ندـنام و  يارـس  رد  وت 
یقاب شناهانگ  وا  زا  دعب  دریمب و  هک  یـسک  نآ  رب  تسا  راوشد  هچ  و  دشاب ، سرت  رب  ایند  رد  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تسا ؟ هدـید 
تّذل يوش ، وا  ناهانگ  لپ  وت  هک  تسین  نآ  هتسیاش ي  یسک  يا ، هدشن  رما  تدوخ  ررـض  هب  دوخ  ثراو  يارب  ینارگن  هب  وت  دنامب ،

هب هک  شاب  رذحرب  .دوش  دنمتداعـس  وا  راک  بسک و  اب  يرگید  صخـش  هکنآ  تسا  تخبدـب  هچ  دـنامب ، نآ  هجیتن ي  دـش و  يرپس 
یم ینابهگن  وت  رب  هک  یسک  و  درادن ، ینادان  هک  ینک  یم  هلماعم  یسک  اب  وت  تسا ؛ نتفر  تقو  هک  بای  ییاهر  دنا و  هدمآ  تغارس 
نآ رب  یتخـس  يرامیب  نک  نامرد  ار  تنید  تسا و  هدـش  کیدزن  وت  هب  رود  سب  یترفاـسم  هک  وش  هداـمآ  دزرو ، یمن  تلفغ  دـنک ،
هتفر تسد  زا  هشیدنا ي  متساوخ  نکیلو  منک ، يدُنت  وت  اب  میامن و  شنزرس  خیبوت و  ار  وت  ما  هتـساوخ  هک  رادنپم  و  تسا ، هدش  دراو 
ُعَْفنَت يرْکِّذـلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو   » ار لاعتم  يادـخ  هدومرف ي  مدرک  دای  ینادرگزاب و  ار  تا  هدـش  ناهن  يراـبدرب  یـشخب و  ییـالاو  ار  تا 

(2) َنِینِمْؤُْملا » 

رگنب سپ  يدـنام ؟ یقاب  اتمه  یب  یخاش  نوچ  نانآ  زا  سپ  و  يدرپس ، یـشومارف  هب  دنتـشذگ  رد  هک  ار  تناتـسود  نالاسنهک و  ایآ 
هریخذ ار  يریخ  تیارب  هک  ینیب  یم  ار  وا  ایآ  و  يدش ؟ دراو  وت  هک  دندش  يزیچ  دراو  ای  دندش ؟ يدـش ، وت  هچ  نآ  راتفرگ  نانآ  ایآ 

نادب مدرم  مومع  هنیس ي  رد  دوخ  لاح  زا  هچ  نآ  هکلب  دندوب ، ربخ  یب  نآ  زا  هک  يدرک  يراک  ای  دندرک ، عنم  ار  نآ  نانآ  هک  درک 
وت ببس  هب  ار  نانآ  یتسنادن و  ار  يدش  راتفرگ 
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مارح يدرک ، مارح  رگا  دـندرک و  لـالح  يدرک ، لـالح  رگا  .دـننک  لـمع  وت  ناـمرف  هب  ادـتقا و  وـت  هشیدـنا ي  هب  هک  درک  فـّلکم 
يروک و و  دـنکفا ، ورف  وت  يور  رب  ار  نانآ  تسوت  تسد  رد  هچ  نآ  هب  ناشتبغر  نکیل  دوبن ، وت  رایتخا  هب  نآ  هک  یلاح  رد  دـندرک ،
الب و رد  مدرم  هچ  نآ  و  ینیب ، یمن  ار  دوخ  يرورغم  ینادان و  رگم  .تفای  هبلغ  ناـنآ  رب  وت و  رب  اـیند  بلط  تساـیر و  بح  لـهج و 
، یتفیرف تسا ، وت  رب  ملع  راثآ  زا  هچ  نآ  هب  ار  نانآ  يدرک و  التبم  ناشراک  بسک و  زا  ندیشک  تسد  هب  ار  نانآ  دنتـسه ، يراتفرگ 
رد وت  هلیـسو ي  هب  سپ  يدیـسر ، وت  هک  دنـسر  هجرد  نآ  هب  یتفای و  وت  هچ  نآ  شناد  زا  دـنبایب  هک  دـش  باـت  یب  ناـشیاه  سفن  و 

نانآ وت و  ام و  يارب  دنوادخ  سپ  تسین ، ریذـپ  هزادـنا  هک  دـنداتفا  ییالب  رد  دـسر و  یمن  شرعق  هب  یـسک  هک  دـنداتفا  ورف  ییایرد 
.تسا هدنهد  يرای 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .دزاس  یم  يراج  ناشئایلوا  يارب  شئایلوا  تسد  هب  دنوادخ  هک  یتلزنم  تسا : هنوگ  ود  رب  تلزنم  نادب 

(1) َنوُرِساْخلا »  ُمُه  ِناْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِناْطیَّشلا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  »

، فرطرب وا  زا  اهالب  دشاب ، گنت  وا  رب  شقزر  دشاب و  هدیشوپ  وا  رب  شنید  هک  یشاب  یـسک  دننامه  هک  نیا  دیناسرت  ارم  هک  يزیچ  و 
شنس هک  یماگنه  ات  دش ، زاین  یب  اه  نآ  هب  سپ  توهش ، لامک  ییاناوت و  ندش  رهاظ  ماگنه  یناوج ، ناوفنع  رد  رود ، وا  زا  اه  هنتف 

یپ سپ  دوشگ ، ار  يا  هدشزاب  رـش  وا  رب  ایند  تفر ، نیب  زا  شتّذل  شتوهـش و  فیعـض و  شناوت  هدـییاس و  شناوختـسا  دـش و  دایز 
افـص يرگید  يارب  نآ  تعفنم  تسب و  ورف  ار  وا  نامـشچ  شیاه  ییابیز  تخیوآ و  وا  رب  شیاـه  هنتف  تفرگ و  ارف  ار  وا  شیاهدـمآ 

وت رب  ار  شیاه  هنتف  یتقو  سپ  .رما  نیا  تسا  روآ  نایز  هچ  ینوبغم و  نیا  تسا  راکـشآ  رایـسب  هچ  دـنوادخ ! تسا  هزنم  سپ  .تفاـی 
هک يزیچ  رد  نداتفاورف  زا  دیـسرت  وا  رب  هک  یماگنه  دعـس  هب  شا  همان  رد  ار  رمع  نینمؤملاریما  همان ي  ینکن  داـی  ارچ  مدرک ، هضرع 

ار ناگتـشذگ  ات  نادرگ ، ور  یتسه  نآ  رد  هچ  نآ  ییابیز  زا  دـعب ؛ اّما  داد  تعـسو  دعـس  رب  دـنوادخ  هک  یماگنه  يداتفا  نآ  رد  وت 
رد هک  نانآ  ینک  تاقالم 
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نانآ ایند  تسین ، یباجح  دنوادخ  نانآ و  نایم  تسا ، هدیبسچ  ناشیاه  تشپ  هب  ناشیاهمکـش  هک  یلاح  رد  دـندش  نفد  ناشیاهروگ 
.دندش قحلم  هک  تشذگن  يزیچ  دندرک و  بلط  سپ  دنتساوخ  دندشن ، هتفیرف  نآ  هب  تفیرفن و  ار 

نادان ناوجون  یسک  هچ  سپ  دناسرب ، عضو  نیا  هب  تلجا ، ندیسرارف  تشناد و  خوسر  تیلاسنهک و  رد  ار  ییوت  نوچ  ایند  رگا  سپ 
يرای یـسک  هچ  دزن  مینک و  هیکت  یـسک  هچ  رب  میدرگ ، یم  زاب  وا  يوس  هب  میدنوادخ و  نآ  زا  ام  دـنک ؟ یم  تمالم  ار  لقع  مک  و 

نآ هب  ار  وت  هچ  نآ  زا  هک  ار  دـنوادخ  مییوـگ  یم  ساپـس  .میرب و  یم  مینیب ، یم  وـت  زا  هک  ار  هچ  نآ  تیاکـش  دـنوادخ  دزن  .میبـلط 
(1) .یلاعت » هّللاهمحر  کیلع و  مالّسلاو  .تسا  هدومرف  رود  ار  ام  تسا ، هدرک  التبم 

جرعا مزاحوبا  لاح  حرش 

: دـیوگ ناّبح  نبا  .تسا  هناگـشش  حاحـص  روهـشم  لاجر  زا  ّتنـس و  لها  نادنمـشناد  ناگرزب  زا  جرعا  مزاحوبا  هک  تسین  هدیـشوپ 
.دور وا  شیپ  ات  داتسرف  وا  دزن  ار  يرهز  کلملادبع  نب  نامیلس  دوب ، نآ  نادهاز  نادباع و  زا  هنیدم و  مدرم  يوار  ...رانید  نبهملس  »

: تفگ ریثا  نبا  (2)و  .دـیآ » مدزن  دراد ، یتجاح  وا  رگا  .تسین  وا  هب  يزاین  ارم  تفگ : وا  هب  .نک  تباـجا  ار  ریما  تفگ : وا  هب  يرهز 
هقث تفگ : همیزخ  نبا  ...ناـگرزب  زا  یکی  : » دـیوگ یبـهذ  (3)و  ...دوب » شروهـشم  ناعبات  زا  و  هنیدـم ، لها  ياـه  هقث  نادـباع و  زا  »

.تسا رایسب  مزاحوبا  ياه  تبقنم  : » دیوگ یبهذ  زین  (4)و  .تشذگرد » ای 142  ای 135  لاس 140  .دوبن  وا  دننام  شنارود  رد  تسا و 
دامتعا و دروم  یهیقف  وا 

ص:911

.249 - 246 3  / ءایلوألاهیلح ( . 1 - 1
.316 4  / تاقثلا ( . 2 - 2
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(2) .تشذگرد » روصنم  تفالخ  رد  یگلاس  هاجنپ  دودح  رد  هک  دوب  دباع  يا  هقث  : » دیوگ رجح  نبا  (1)و  .تسا » ردق  الاو 

يرهز ّدج  ردپ و  عضو 

ردب گنج  رد  باهش  نب  هّللادبع  شدج  ردپ   » .تسا هدرب  ثرا  هب  شناکاین  زا  ار  تیبلا  لها  اب  ینمـشد  يرهز  هک  تسین  هدیـشوپ  و 
ار وا  دندید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  هک  دنتـسب  نامیپ  دحا  زور  رد  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  دوب و  ناکرـشم  اب 

.دنناسرب لتق  هب  تسا  ناشیا  يولج  رد  هک  ار  یسک  ای 

.دوب ناکرشم  فص  رد  ینعی  .فرط  نآ  زا  یلو  يرآ  تفگ : دید ؟ ار  ردب  تّدج  ایآ  دش : هتفگ  يرهز  هب  تسا : هدش  تیاور  و 

لوسر تروص  هک  تسا  یـسک  نامه  شّدج  هک : دـنا  هدروآ  املع  یـضعب  هکلب  (3) ...دوب » ریبز  نب  بعـصم  هارمه  ملـسم  شردپ  و 
: دیوگ یبهذ  سیلدت -)  ) اه ثیدح  دانـسا  نتـشاد  یفخم  رد  وا  ترهـش  .درک (4)4 -  یمخز  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

هک تفگ  یسخرس  همادق  : » دیوگ نینچ  مه  .درک (5) و  یم  یفخم  ار  ردان  ياه  ثیدح  دانسا 

ص:912

.134 1  / ظافحلاهرکذت ( . 1 - 1
.316 1  / بیذهتلا بیرقت  ( . 2 - 2

.317 3  / نایعألا تایفو  ( . 3 - 3
: هریـس ياه  باتک  رد  ار  دـحا  هوزغ ي  زین  دـینک و  هاگن  ار  باهـش  نب  هّللادـبع  لاح  حرـش  هباغلادـسأ »  » و باـعیتسالا »  » رد ( . 4 - 4

.یبلح نیدلارون  زا  نویعلا  ناسنا  داشرلا و  يدهلا و  لبس  میق و  نبا  داعملاداز و  ماشه و  نبا  زا  هیوبنلا  هریسلا 
.40 4  / لادتعإلا نازیم  ( . 5 - 5
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مان وا  زا  نیّسلدملا » ءامسأل  نییبتلا   » رد یمجع  نبا  طبس  (1) و  ...تسا » رتدب  شریغ  لسرم  زا  يرهز  لسرم  تفگ : دیعس  نب  ییحی 
« .دراد ترهش  سیلدت  هب   » هک تسا  هدرک  حیرصت  ًاقیقد  هدرب و 

وا ار  هچ  نآ  تسا : هتفگ  هدرک و  يرود  نینیعلاهرق »  » باتک رد  هعتم  هراـبرد ي  يرهز  ثیدـح  زا  دوخ  يولهد  هّللا  یلو  نینچ ، مه 
رد هعتملا  میرحت  ثحبم  هب  دشاب  يرتشیب  لیصفت  دنمزاین  بلطم  نیا  رد  یـسک  هچ  نانچ  .دنا و  هدرکن  تیاور  اه  هقث  هدرک ، تیاور 

.دنک هعجارم  نعاطملا » دییشت   » باتک

ریش ثیدح  تلالد  یسررب 

باحـصا ناـیم  رد  ناـمز  نآ  اریز  .تسا  هتفرگ  رارق  شهوکن  دروـم  تلـالد  رظن  زا  مه  ینعم و  رظن  زا  مه  ریـش  ثیدـح  مراـهچ : و 
رب ار  لوضفم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دراد  اضتقا  نینچ  ثیدح  نیا  و  دندوب ، رترب  باطخ  نبرمع  زا  هک  دندوب  یناسک 

.تسین زیاج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  حیبق  نداد  تبسن  .تسا و  حیبق  ًاعطق  هک  دشاب  هداد  حیجرت  لضاف 

...دوب دهاوخ  رکبوبا  رب  باطخ  نبرمع  يرترب  رگنایب  نوچ  دراد  تافانم  لیضفت  رد  ّتنس  لها  نییآ  اب  نینچ : مه  و 

يا هرهب  ثیدح  رگا  سپ  .دنا  هتـسناد  اه  هلأسم  نیرت  نشور  زا  ار  رمع  ینادان  ناگمه  نوچ  تسا ، ضراعت  رد  نایع  عقاو و  اب  زین : و 
تسد هب  باوخ  ملاع  رد  یّتح  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  شناد  ياهایرد  زا  يا  هرطق  رمع  و  تشاد ، یم  تّحـص  زا 

: دندرک تیاور  ار  شا  هتفگ  نیا  هک  اج  نآ  ات  ...دوبن  یندوک  ینادان و  زا  هجرد  نیا  هب  دوب ، هدروآ 

اب هک  ینامز  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  مراذگ ، یمن  یقاب  مدوخ  يارب  هلالک  زا  رت  مهم  يزیچ  مدوخ  زا  دعب  نم  »
هرابرد ي .تفگ و  نخـس  يدنت  هب  هلالک (2)  هرابرد ي  هک  هنوگ  نآ  تفگن  نخـس  يدـنت  هب  يزیچ  هب  تبـسن  مدرک  تبحاصم  وا 
: تفگ دز و  ما  هنیـس  هب  مکحم  شتـشگنا  اب  هک  نیا  ات  مدرک ، هعجارم  هلالک  هرابرد ي  هک  هنوگ  نآ  مدرکن  هعجارم  ناشیا  هب  يزیچ 

(3) .تسین » هدنسب  ار  وت  تسا ، ءاسن  هروس ي  نایاپ  رد  هک  فیص  هیآ ي  ایآ  رمع  يا 

ص:913

.108 1  / ظافحلا هرکذت  ( . 1 - 1
.دشاب هتشادن  يرسپ  ردپ و  دریمب و  هک  يدرم  ( . 2 - 2

.27 1  / دمحا دنسم  ( . 3 - 3
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هک هچ  نآ  دوـمرف  ادـخ  لوـسر  ممهفب و  ار  نآ  نم  هک  تشادـن  يدـیما  ربماـیپ  : » تفگ هلـالک  هراـبرد ي  هک  هدـش  تـیاور  وا  زا  و 
طابترا و هچ  ثیدح  نیا  هتـشذگ  نآ  زا  .دوش  یم  هتـسناد  رمع  یعقاو  لاح  زا  ربخ  هدـنزاس ي  یعالّطا  یب  اج  نیا  زا  (1)و  .دومرف »

تیاـهن مینک ، ضرف  ار  شیاـنعم  ندوب  تباـث  و  میریذـپب ، مه  ار  نآ  دنـس  یتـسرد  رگا  و  دراد ؟ ملعلا  هنیدـم  اـنأ  ثیدـح  اـب  یتبـسن 
باطخ نبرمع  يارب  هدرک ، زیر  رـس  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شناد  زا  یکدـنا  رایـسب  رادـقم  هک  تسا  نیا  شلولدـم 

!!؟ اجک تسا  ملعلا  هنیدم  باب  هک  سک  نآ  اجک و  هدروآ  تسد  هب  ار  شناد  زا  یکدنا  رایسب  رادقم  هک  یسک  تسا و  هدش  لصاح 

هناوتسا ياه  هتفگ  نتم  اب  رتشیپ  بلطم  نیا  .دراد و  شناد  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  ربمایپ و  نایم  يربارب  رب  تلالد  ملعلا  هنیدم  ثیدح 
هناوتسا زین  ار  نیا  هک  دراد ، رمع  يارب  ربمایپ  شناد  زا  يا  هدایز  هب  یبای  تسد  رب  تلالد  ریـش  ثیدح  .دش و  قّقحم  ّتنـس  لها  ياه 

ینعی .تسا  ینوزفا  ینعم  هب  اج  نیا  رد  لضف  .ملعلا  لضف  باب  شا : هتفگ  : » دیوگ رجح  نبا  ظفاح  .دـنا  هتفگ  ًاقیقد  ّتنـس  لها  ياه 
باتک اب  مدرم  رب  تسایـس  هب  ملع  ملع ، زا  دارم  اج  نیا  : » دیوگ بقانملا  باتک  رد  شحرـش  رد  و  ... (2) درک » زیررس  نآ  زا  هچ  نآ 

ّتلع هب  تفای  صاصتخا  نآ  هب  رمع  و  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  ادخ و 

ص:914

هنوگچ دیسرپ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رمع  تفگ : هک  هدش  لقن  ّبیسم  نبدیعس  زا  : » 78 11  / لامعلازنک ( . 1 - 1
ِوَأ ًَهلالَک  ُثَرُوی  ٌلُجَر  َناـک  ْنِإ  َو   » هیآ و  تسا ؟ هدومرف  ناـیب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  نیا  هن  رگم  تفگ : دوش ؟ یم  هدرب  ثرا  هلـالک  زا 

ْمُکِیتُْفی ُهّللا  ُِلق  َکَنُوتْفَتْـسَی  : » دومرف لزان  دنوادخ  سپ  .دیمهف  یمن  يزیچ  رمع  .دومرف و  توالت  ار  ءاسن 12 )/  ) هیآ نایاپ  ات  ٌهَأَْرما » 
ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  تفگ : هصفح  هب  سپ  .دیمهفن  مه  زاب  رمع  ءاسن 176 .)/  ) هیآ نایاپ  ات  َِهلالَْکلا »  ِیف 
ار نآ  ًادبا  تردـپ  هک  منیب  یمن  درک ؟ دای  تیارب  ار  نیا  تردـپ  تفگ : سپـس  نک ! شـسرپ  نآ  هرابرد ي  يدـید  رطاخ  شمارآ  اب 
هیوهار و نبا  .دومرف  هچ  نآ  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  منادب و  ار  نآ  زگره  هک  منیب  یمن  تفگ : یم  دـنادب و 

« .تسا حیحص  نیا  .هیودرم و  نبا 
.146 1  / يرابلا حتف  ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 1016 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_914_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_914_2
http://www.ghaemiyeh.com


و دوب ، هاتوک  رکبوبا  تفالخ  تّدـم  .نامثع  تبـسن  هب  وا  زا  تعاطا  رد  مدرم  ندوب  قفّتم  و  رکبوبا ، هب  تبـسن  شتّدـم  ندوب  ینالوط 
مدرم شتفالخ ، ینالوط  تّدم  اب  رمع  همه  نیا  اب  و  دشن ، دایز  وا  نامز  رد  تسا ، فالتخا  ببـس  نیرت  گرزب  هک  اه  ییاشگروشک 
رشتنم اه  هتفگ  سپ  تفای ، شرتسگ  فالتخا  نامثع  تفالخ  رد  سپس  درکن ، تفلاخم  وا  اب  یسک  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، تسایس  ار 

اه هنتف  اج  نآ  زا  سپ  .دادن  خر  وا  يارب  داتفا  قاّفتا  مدرم  یگدرپسرـس  زا  رمع  يارب  هچ  نآ  و  درک ، ادیپ  فالتخا  اه  هاگدید  دش و 
« .دـیماجنین اه  هنتف  راشتنا  فالتخا و  شیازفا  هب  زج  راک  دـش و  نیـشناج  یلع  .دـش و  هدیـشک  وا  لتق  هب  راک  هکنیا  ات  دـمآ  دوجو  هب 

تـسد هب  دـنوادخ  هب  ملع  زا  رمع  هچ  نآ  هب  تسا  هراـشا  نآ  رد  رمع ، هب  ملع  هفاـضا  ياـطعا  اـّما  : » دـیوگ ریبعتلا »  » باـتک رد  (1)و 
ناگدننک حرـش  زا  ینارگید  زین  (2) و  ...تشاد » یمن  زاب  ار  وا  يا  هدـننک  تمالم  شنزرـس  ادـخ  هراـبرد ي  هک  يا  هنوگ  هب  دروآ ،

.دینک هعجارم  .ینالطسق  ینیع و  دننام  دنا  هتفگ  نینچ  يراخب 

...تسا هدرکن  ار  شناد  رد  رمع  ربمایپ و  يربارب  هب  داقتعا  تأرج  نیغورد  یگتخاس  ثیدح  نیا  هب  دانتسا  اب  نانآ  زا  کی  چیه  و 

( صیمق  ) نهاریپ ثیدح  ِيدنس  یسررب 

یّنـس ناگتـشذگ  هتفـشآ ي  ياه  باوخ  زا  تسا  هدروآ  ملعلا  هنیدم  ثیدح  اب  هلباقم  يارب  هّللا  یلو  هک  ار  نهاریپ  ثیدـح  مجنپ : و 
نیمه دنراد و  قاّفتا  نآ  هب  تبسن  هقرف  ود  ره  هک  ملع  هنیدم  ثیدح  فالخ  رب  تسین ؛ نآ  زا  يرثا  هیماما  هعیش ي  رابخا  رد  تسا و 

.تسا سب  هّللا  یلو  نخس  ندوب  لطاب  يارب 

باهـش نبا  تسا  يراخب  ياهدانـسا  هک  شیاهدانـسا  رثکا  رادم  .تسا و  هدش  حدـق  ریـش  ثیدـح  دـننام  ثیدـح  نیا  نیا ، رب  هوالع 
« يراخب حیحص   » رد شدنـس  هب  دینک  ادیپ  نانیمطا  میدروآ ، هچ  نآ  هب  دیتساوخ  رگا  .دیتسناد و  ار  وا  عضو  لاح و  هک  تسا  يرهز 

حلاص زا  دعس  نب  میهاربا  هّللادیبع  نبدّمحم  درک  ثیدح  ار  ام  دیوگ : هک  دیرگنب 
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: تفگ یم  يردخ  دیعسوبا  دینش  هک  لهس  نبهماماوبا  زا  باهش  نبا  زا 

نانآ رب  دنوش و  یم  هضرع  نم  رب  هک  مدـید  ار  مدرم  مدوب ، هدـیباوخ  هک  یلاح  رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رب هک  دوب  ینهاریپ  وا  رب  دش و  هضرع  نم  رب  باطخ  نبرمع  دیسر و  یم  نآ  زا  رت  نییاپ  یضعب  هنیس و  هب  یضعب  تسا ، ییاه  نهاریپ 

.دیشک یم  نیمز 

، لیقع زا  ثیل ، زا  ریکب ، نب  ییحی  درک  ثیدـح  ار  ام  »(1) .نید » دومرف : دینک ؟ یم  لیوأت  زیچ  هچ  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  يا  دـنتفگ :
یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  يردـخ  دیعـسوبا  زا  فینح  نب  لهـس  نبهماماوبا  زا  باهـش ، نبا  زا 

هنیس و هب  اه  نآ  زا  یضعب  دوب ، ییاه  نهاریپ  اه  نآ  رب  دنوش  یم  هضرع  نم  رب  هک  مدید  ار  مدرم  مدوب ، باوخ  هک  یلاح  رد  دومرف :
يا دـنتفگ : .دیـشک  یم  نیمز  رب  هک  دوب  ینهاریپ  وا  رب  هک  یلاح  رد  دـش  هضرع  نم  رب  رمع  .دیـسر و  یم  نآ  زا  رت  نییاپ  هب  یـضعب 

زا هّللادـبع ، نب  یلع  درک  ثیدـح  ار  ام  .مانملا  یف  صیمقلا  باـب  »(2) .نید » دومرف : يدرک ؟ لـیوأت  زیچ  هچ  هب  ار  نآ  ادـخ  لوـسر 
ادخ لوسر  دیوگ : یم  يردـخ  دیعـسوبا  دینـش  هک  لهـس ، نبهماماوبا  زا  باهـش ، نبا  زا  حـلاص ، زا  شردـپ ، زا  میهاربا ، نب  بوقعی 

هب یضعب  تسا ؛ نهاریپ  نانآ  رب  دنوش و  یم  هضرع  نم  رب  مدرم  مدید  مدوب  باوخ  هک  یلاح  رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نیمز هب  هک  دوب ، ینهاریپ  وا  رب  هک  یلاح  رد  درک  رذگ  نم  رب  باطخ  نبرمع  و  دیسر ، یم  نآ  زا  رت  نییاپ  هب  یضعب  ناشیاه و  هنیس 
رگید یتهج  زا  و  تسا ، تهج  کـی  زا  نیا  (3) .نید » دومرف : يدرک ؟ لیوأت  ار  نآ  زیچ  هچ  هب  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : دیـشک ، یم 

و تسا ، يراخب  هدشرکذ ي  ياه  تیاور  رد  هک  هنوگ  نآ  دهد ، یم  تبـسن  يردخ  دیعـسوبا  هب  ار  ثیدح  یهاگ  يرهز  دـینیب  یم 
هدمآ يذمرت  تیاور  رد  هک  هنوگ  نامه  دهد  یم  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  یـضعب  هب  ار  نآ  ماهبا  اب  یهاگ 

، یخلب يریرجدّمحم  نب  نیسح  درک  ثیدح  ار  ام  : » دیوگ هک  تسا 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ربمایپ  باحـصا  یـضعب  زا  فینح ، نب  لهـس  نب  هماماوبا  زا  يرهز ، زا  رمعم ، زا  قاّزرلادبع ، زا 
هب یـضعب  هنیـس و  هب  یـضعب  تسا ، ییاه  نهاریپ  ناـنآ  رب  دـنوش و  یم  هضرع  نم  رب  مدرم  مدـید  مدوب  باوخ  هک  یلاـح  رد  دومرف :

لوسر يا  دـنتفگ : .دیـشک  یم  نیمز  رب  هک  دوب  ینهاریپ  وا  رب  هک  یلاح  رد  دـش  هضرع  نم  رب  رمع  سپ  دیـسر ، یم  نآ  زا  رت  نییاـپ 
رد زین  رتـشیپ  هک  دراد ، ترهـش  اهدانـسا  رد  ندرب  تسد  هـب  يرهز  (1) .نید » دوـمرف : يدرک ؟ لـیوأت  ار  نآ  زیچ  هچ  هـب  سپ  ادـخ 

، دنک یم  هظحالم  ار  بلطم  نیا  دنک  هعجارم  لاجر  ياه  باتک  رد  وا  لاح  حرـش  هب  سک  ره  و  دـش ، هراشا  نآ  هب  وا  ياه  شهوکن 
.ددرگ یم  رظن  تقد  فاصنا و  لها  دزن  نآ  فعض  یتسس و  بجوم  ثیدح  نیا  هرابرد ي  وا  یگتفشآ  نیاربانب 

نهاریپ ثیدح  تلالد  یسررب 

ییاهزیچ زا  شندیشک  نیمز  هب  نهاریپ و  نتفرگدنلب  نکیل  دیشک ، یم  نیمز  رب  هک  دوب  رمع  يور  ینهاریپ  هک  تسا  ثیدح  نیا  رد 
، درگنب يراخب » حیحـص   » رد سابللا » باتک   » ياه ثیدح  هب  هک  یـسک  رب  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدـش  تباث  نآ  رب  دـیعو  هک  تسا 

هیلع هللا  یلص  تعیرش  بحاص  هب  عورشمان  لعف  ریرقت  تبسن  ثیدح و  نیا  دمایپ  زا  ثیدح  نیا  لعاج  ییوگ  .دنام و  یمن  هدیـشوپ 
.تسا هدیزرو  تلفغ  ملس ،  هلآ و  و 

نآ رب  یلیلد  نکیلو  .تسا  دوـمحم  باوـخ  رد  مومذـم و  يرادـیب  رد  نهاریپ  ندیـشک  هک  دـنا  هتفگ  ناـحراش  یـضعب  ور  نـیا  زا  و 
ًاعرـش هک  تسا  ییاه  لاثم  زا  نیا  : » دنیوگ ینالطـسق  رجح و  نبا  ...تسا  بولطم  هب  هرداصم  ثیدح  نیا  سفن  هب  دانتـسا  دنرادن و 
ندوب ینالوط  رب  دـیعو  هک  نیا  تهج  زا  تسا ، نهاریپ  ندیـشک  نیمز  رب  روظنم  دوش ، یم  تّمذـم  يرادـیب  رد  هدوتـس و  باوخ  رد 
ّتنـس لها  بهذـم  اب  نیا  هک : نیا  تسا ، شندوب  لـطاب  رب  لـیلد  تلـالد ، رظن  زا  هک  ییاـهزیچ  زا  (2)و  .تسا » هدـش  تباث  نهاریپ 

نیا سپ  رکبوبا ، رب  رمع  يرترب  رب  تسا  لیلد  نوچ  دراد  تافانم 
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اه هتفگ  نکیل  دندرک -  یم  فذح  ار  نآ  دوبن  يراخب  رد  رگا  هک  دننک -  لیوأت  هیجوت و  ار  نآ  يا  هنوگ  هب  هک  دندش  راچان  هورگ 
«: دنک یمن  حالصا  راطع  درک ، دساف  راگزور  هک  ار  هچ  نآ  ، » تسا ضقانتم  تسس و  ناشتاملک  و 

نینچ نآ  هب  خـساپو  دـشاب  قیدـصرکبوبا  زا  لـضفا  رمع  دـیآ  یم  مزـال  نآزا  هکدـندرک  لاکـشا  ثیدـح  نیا  هب  : » دـیوگرجح نبا 
هک یناسک  نایمردرکبوبا  دیاش  سپ  .دروخ  یم  صیـصخت  ، تسه دندش » هضرع  نم  رب  مدرم   » ترابع رد  هک  یمومعزارکبوبا  : تسا

رتدنلب و ینهاریپ  رکبوبارب  هک  تسین  شا  همزال  دیشک  یم  نیمزرب  هکدوب  ینهاریپرمعرب  هک  نیاو  دوبن  ، دندش هضرعربمایپرب  هاگ  نآ 
« .ملعأ هّللا  .تسا و  هدرک  هدنـسب  نآ  هب  سپ  هدوب  رمع  تلیـضف  ناـیب  دارم  هاـگ  نآ  هکلب  تسا ، هدوـب  نینچ  هک  دـیاش  دـشابن ، رتـهب 

رکبوبا زا  وا  هک  تسین  نیا  شا  همزال  هک  نیا  حیضوت  دمآ و  رتشیپ  شرهاظ  رد  لاکشا  هب  خساپ  و  تسا : رمع  تلیـضف  نآرد  (1)«و 
باوث هناشن  لامعا ، دشاب و  هتـشاد  هتـشاد  رتشیب  باوث  هک  تسا  یـسک  لضفا  زا  دارم  تسا : رارق  نیا  زا  بلطم  هصالخ  .دشاب  لضفا 

هک یـسک  و  تسا ، رتـشیب  شباوث  دوب ، رت  يوـق  شنید  هک  یـسک  و  تسا ، رت  يوـق  شنید  دوـب ، رتـشیب  شلمع  سک  ره  سپ  تسا ،
نیا هب  یحیرـصت  ثیدـح  رد  تسا : نینچ  خـساپ  هدرـشف ي  .دوش و  یم  رکبوبا  زا  لضفا  رمع  سپ  تسا ، لـضفا  دوب ، رتشیب  شباوث 

هک نیا  ای  هدش و  هضرع  نآ  زا  شیپ  هکنیا  ای  دشاب ، هدشن  هضرع  ناشیا  هب  مدرم  هارمه  رکبوبا  هک  دراد  لامتحا  سپ  تسین ، بولطم 
توکـس رـس  دراد  لامتحا  و  تسا ، هدوب  رمع  نهاریپ  زا  رتدنلب  ینهاریپ  وا  رب  هدش  هضرع  هک  یماگنه  ای  دـشاب ، هدـشن  هضرع  ًالـصا 

يوار یلو  دشاب  هدش  هدرب  مان  وا  هک  دراد  لامتحا  تسا و  هدش  هتـسناد  وا  تیلـضفا  زا  هچ  نآ  هب  دـشاب  ندرک  هدنـسب  وا ، هرابرد ي 
رب تلالد  هک  ییاه  ثیدـح  اـب  سپ  دـشاب ، تـالامتحا  نیا  همه  یتسرداـن  رب  لـصا  هک  میریذـپب  رگا  و  دـشاب ، هدرک  شومارف  ار  نآ 

نیا اه  لامتحا  نیا  نیرت  يوق  .دنتـسه و  دامتعا  دروم  دـنراد و  يونعم  رتاوت  اه  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  ضراعم  دراد  قیدـص  تیلـضفا 
رکبوبا هک  تسا 
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هدروآ تسد  هب  نید  رد  رایـسب  يرترب  هک  تسا  یناسک  زا  رمع  هک  تسا  نیا  هب  نداد  هّجوت  ثیدح  زا  دارم  هدوبن و  اه  نآ  اب  هارمه 
روط نیمه  زین  يراخب  رگید  ناگدـننک  حرش  (1) .تسوا » هب  رـصحنم  تفـص  نیا  هک  دنک  حیرـصت  هک  تسین  يزیچ  نآ  رد  تسا و 

.دینک هعجارم  هدش  رکذ  ياه  ثحب  رد  ینالطسق  ینیع و  هب  دنا ، هتفگ 

تروع نید  هک  دنا  هتفگ  شحرـش  رد  نانآ  نوچ  دـش ، یمن  رهاظ  رمع  ینادان  یتشز  دـشاب ، حیحـص  ثیدـح  نیا  رگا  نینچ : مه  و 
لیوأت نید  هب  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ : یبرع  نبا  : » دیوگ ریبعتلا  باتک  رد  رجح  نبا  .دناشوپ و  یم  ار  ینادان 
ینادان تروع  هک  یلاح  رد  .دناشوپ ... » یم  ار  ندب  تروع  نهاریپ  هک  هنوگ  نامه  دـناشوپ  یم  ار  ینادان  تروع  نید  نوچ  دومرف ؛

تسا هدمآ  لیصفت  هب  ام  راوگرزب  نارای  ياه  باتک  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، نایامن  وا ، تریـس  لاوحا و  رد  هدنرگن  ره  يارب  رمع 
نیا درک و  یمن  لعج  ار  نآ  ّالاو  تسا  هتفاین  یهاگآ  هفیلخ  لاح  تقیقح  زا  ثیدح  عضاو  هک  دـیاش  و  نعاطملا ...» دییـشت   » هژیو هب 

.تسا هاگآ  دنهد  یم  ماجنا  دنزاس و  یم  هچ  نآ  هب  دنوادخ  دنوش و  یم  اوسر  ناشدرک  لمع  اب  نایوگ  غورد  نینچ 

هیبنت رادشه و 

هکنیا رب  دراد  تلالد  ینـشور  هب  باطخ ، نبرمع  شناد  يارب  نهاریپ  يایؤر  ثیدح  ریـش و  يایؤر  ربخ  هب  يولهد  هّللا  یلو  جاجتحا 
يارب مه  نآ  تخیوآ ، یمن  یگتخاس  باوخ  ود  هب  ّالاو  تسا ؛ یلاـخ  باـب ، نیا  رد  جاـجتحا  يارب  يا  هتـسیاش  ثیدـح  زا  وا  تسد 

هیلع نینمؤملاریما  نامرورـس  تیملعا  تابثا  يارب  هیماما  نکیل  .دنراد  قاّفتا  نآ  رب  هقرف  ود  ره  هک  ملعلا  هنیدـم  ثیدـح  اب  ییورایور 
تایآ رب  نوزفا  ربتعم  ياه  ثیدح  زا  شدننامه  هنیدم و  ثیدح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  قئالخ  مامت  زا  مالـسلا 

ملع زا  تسا  هدش  تباث  زین  اه  باوخ  هار  زا  ناشیا  تیملعا  نکیل  ...دنیوج  یم  کّسمت  ینآرق 
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زج تسین  نیا  و  دیامرف ، یم  وا  يزور  ار  شناد  دنوادخ  دنیبب  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  سک  ره  تسا  هدش  تباث  باوخ  ریبعت 
هدشن لیان  ناشیا  رگید  باحـصا  زا  کی  چیه  هبترم  نیا  هب  و  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  وا  ندوب  تّما  ملعا 

: هنیمز نیا  رد  ّتنس  لها  نادنمشناد  یضعب  حیرص  ياه  هتفگ  تسا  نیا  ...تسا و 

ییاسراپ تعاجش و  دوش و  یم  تمارک  وا  هب  شناد  دنیبب ، هدنز  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  رگا  : » دیوگ یشوگرخ  دعـسوبا 
دنلب یناکم  الاو ، یهاگیاج  دنیبب ، ار  بلاط  یبا  نب  یلع  سک  ره  : » دـیوگ یم  يرهاظ  نیهاش  نب  لیلخ  (1)و  .دوش » یم  شا  يزور 

يا هرهچ  هک  یلاح  رد  دنیبب  ار  وا  سک  ره  تسا : هدش  هتفگ  .تشاد و  دهاوخ  قّدصم  ّرثؤم و  اناوت ، یبلق  و  تعاجش ، اسر ، ینابز  و 
تلادع شناد و  لحم  نآ  مدرم  دنیبب ، هدنز  یلحم  رد  ار  ناشیا  سک  ره  دروآ و  یم  تسد  هب  یشناد  تعاجـش و  دشاب ، هتـشاد  داش 

ار وا  یملاع  رگا  : » دیوگ یـسلبان  نبا  ینغلادبع  (2)و  .دوش » یم  هتـشادرب  نانآ  زا  یهارمگ  متـس و  دنروآ و  یم  تسد  هب  فاصنا  و 
رب دشاب  هتـشاد  تلالد  باوخ  رد  وا  تیؤر  اسب  هچ  : » دیوگ (3) .دروآ » یم  تسد  هب  هرظانم  رب  ناوت  لالج و  تدابع و  ملع و  دـنیبب ،

یگدنـشخب و شناد و  دنیبب  ار  وا  سک  ره  اه ، تمارک  ندنایامن  نینمؤم و  يارب  اه  تمینغ  و  تخـس ، ياهرفـس  تماما و  تفالخ و 
نامرف ذوفن  مکُح و  وا  هب  دنوادخ  دوش و  عقاو  دسح  دروم  دنیبب ، هدنز  ار  وا  سک  ره  و  دوش ، یم  تمارک  وا  هب  ییاسراپ  تعاجش و 

« .دیامرف یم  اطع  ّتنس  يوریپ  ییاسراپ و  و 

هنیدم ثیدح  هب  هدش  دراو  دوعسم  نبا  تلیضف  رد  هچ  نآ  ندوب  کیدزن  ياعّدا 

دراو دوعسم  نب  هّللادبع  تلیضف  رد  هچ  نآ  هدرک  اعّدا  يولهد  هّللا  یلو  سپس 
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زا هدرک  هراشا  نآ  هب  يولهد  هچ  نآ  نوچ  تسا ، دودرم  اعّدا  نیا  ...تسا و  کیدزن  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ   » ثیدـح هب  هدـش 
، دوش یمن  هسیاقم  تسا  فرط  ود  قاّفتا  دروم  هچ  نآ  اب  تسا  هبناج  کی  هچ  نآ  و  دنیوگ ، یم  ّتنـس  لها  اهنت  هک  تسا  ییاهزیچ 

ثیدح .دنک  یمن  يربارب  دنـس  تهج  زا  هنیدم  ثیدح  اب  دنا  هدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  شناد  هرابرد ي  هک  ییاه  ثیدـح  نینچمه 
هعجارم رب  هک  هنوگ  نآ  دنا ، هدیـسرن  رتاوت  ّدح  هب  اه  ثیدـح  نآ  و  تسا ، رتاوتم  یثیدـح  میدرک  نایب  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  هنیدـم 

.دنوش یمن  کیدزن  مه  هب  رتاوتم  اب  رتاوتم  ریغ  دنام و  یمن  هدیشوپ  اه  نآ  هب  هدننک ي 

فارتعا شترـضح  تیملعا  هب  هک  تسا  یناسک  زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نادرگاش  زا  دوخ  دوعـسم  نبا  هتـشذگ ، نآ  زا 
ماما دزن  يدرگاش  تکرب  هب  دوش  تباث  وا  يارب  هک  یتلیـضف  ره  سپ  .دمآ  دهاوخ  لیـصفت  هب  نیا  زا  دعب  هّللاءاش  نا  هک  تسا  هدرک 

.نآ فلاخم  هن  تسا  هیماما  هتساوخ ي  هدننکدییأت ي  دننک  یم  تیاور  شّقح  رد  هچ  ره  سپ  تسا ، مالسلا  هیلع 

هنیدم ثیدح  اب  هدش  دراو  هشیاع  تلیضف  رد  هچ  نآ  ندوب  کیدزن  ياعّدا 

ياعّدا زا  رت  فیعض  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  ثیدح  هب  هدش  دراو  هشیاع  تلیضف  رد  هچ  نآ  ندوب  کیدزن  دروم  رد  شیاعّدا  اّما 
تسا هدننکاعّدا  رب  نآ  نایب  تسا و  هدشن  تباث  هشیاع  يرترب  رد  مه  ثیدح  کی  ّتنس  لها  قیرط  زا  هک  ور  نیا  زا  تسوا ؛ نیـشیپ 

هب ّتنـس  لها  هک  تسا  ییاه  ثیدح  زا  زاب  نآ ، نتفریذـپ  اب  یّتح  و  میبوکب ! ناهرب  لیلد و  نیرت  نشور  اب  شرـس  رب  هک  تسام  رب  و 
.دنراد قاّفتا  نآ  رب  فرط  ود  هک  تسین  یثیدح  فیدر  مه  دنا و  هدروآ  ییاهنت 

هچ نآ  درک  اعّدا  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  دـمآ  دـهاوخ  هک  هنوگ  نآ  دـنک  یم  فارتعا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیملعا  هب  دوخ  هشیاـع  زین 
تلاح اه و  هدومرف  هب  تبـسن  وا  ینادان  زین ، و  دراد !؟ هضراعم  ار  اهباب ،  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  ثیدـح  اب  تسا  هدـمآ  وا  هراـبرد ي 

نیا رد  تسا و  روهشم  ياه  هیضق  زا  ربمایپ ، باحـصا  هب  تبـسن  وا  لطاب  ياه  كاردتـساو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه 
ام داریإل  هباصإلا   » دننام تسا  هدش  فیلأت  يا  هژیو  ياه  باتک  هنیمز 
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...یطویس زا  هباحصلا » یلع  هشئاع  كاردتسإ  یف  هباصإلا  نیع   » و یشکرز ، زا  هباحصلا » یلع  هشئاع  هتکردتسا 

هنیدم ثیدح  هب  هدش ، دراو  ّیبا  ذاعم و  يرترب  رد  هچ  نآ  ندوب  کیدزن  ياعّدا 

.تسا حرطم  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  ثیدـح  اب  بعک  نب  ّیبا  لبج و  نبذاعم  ياه  تلیـضف  هضراعم  دروم  رد  تالاکـشا  نیمه 
لقن ار  نآ  ّتنـس  لها  اهنت  هک  تسا  یثیدـح  دـشاب ، هتـشگ  تابثا  شدنـس  هدـش و  دراو  ود  نآ  هرابرد  يزیچ  باب  نیا  رد  رگا  سپ 

تلالد ناگمه و  قاّفتا  دروم  رتاوتم و  هک  ملعلا  هنیدم  ثیدح  ربارب  رد  تسا ، نینچ  هچ  نآ  تسا و  داحآ  رابخا  زا  ًاعطق  دنا و  هدرک 
.دناوت یمن  تمواقم  دشاب ، یم  ناوارف  مکحم و  ياه  هجو  اه و  لیلد  اب  هقلطم  تیملعا  تمصع و  رب  هدننک 

دنشاب یم  شناد  هب  ناگدنهد  تراشب  روکذم  باحصا  دیوگ  یم  هک  دش  رهاظ  شریخا  نخس  یتسردان  میدروآ  هچ  نآ  هب  هّجوت  اب 
؛ تسا هدـشن  تابثا  شناد  هب  نانآ  یهد  تراشب  هک  اریز  .تسا  هدـش  دراو  نانآ  زا  شناد  يریگارف  هب  روتـسد  هک  دنتـسه  یناسک  و 
هب ّیبا  دوعسم و  نبا  هک  دوش  هتفریذپ  رگا  تسوا و  رب  مه  تابثا  دنک  اعّدا  نینچ  سک  ره  و  نانآ ، زا  يریگارف  هب  نامرف  هب  دسر  هچ 

مالسلا هیلع  ماما  دزن  يدرگاش  تنمیم  هب  دوش ، هتفریذپ  مه  رگا  و  تساجک ؟ نانآ  زا  يریگارف  هب  روتسد  دنا ، هدش  هداد  دیون  شناد 
.درادن ناشیا  تیملعا  تابثا  اب  یتافانم  نیا  تسا و 

شنزرس اب  هارمه  یگنرد 

تّما يریگارف  زا  یهن و  شا  شناد  راشتنا  زا  ار  دوعـسم  نبا  رمع ، ارچ  سپ  تسا ، هدروآ  يولهد  هک  دـشاب  ناـنچ  رما  رگا  نینچ  مه 
ربخ ارم  تفگ : دوعسم  نبا  هب  رمع  تفگ : هک  هدش  لقن  نیریـس  نبدّمحم  زا  : » تسا هدروآ  دوخ  يولهد  و  درک ...!؟ يریگولج  وا  زا 

نم هب  ار  زیچ  همه  یتسین ، ریما  هک  یلاح  رد  یهد  یم  اوتف  هک  دنا  هداد 
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!؟ تسا نآ  زا  ولمم  اه  هتشون  اه و  باتک  هک  درک ، ار  هچ  نآ  درک  وا  هب  تبسن  نامثع  ارچ  (1)و  .درک » لقن  ار  نآ  یمراد  .راذگاو 

: درک یمارتحا  یب  یتشرد و  يرایسب  ياهاج  رد  وا  اب  تفرگ و  تخس  بعک  نب  ّیبا  رب  رمع  ارچ  زین : و 

درک ثیدح  ار  ام  تفگ « : مکاح   (2) ِهَِّیلِهاْجلا »  َهَّیِمَح  َهَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَعَج  ْذِإ  : » لاعتم يادخ  هدومرف  رد  هلمج : زا 
نبرـسب زا  ربز ، نبءـالع  نب  هّللادـبع  زا  روپاـش ، نب  بیعـش  نبدّـمحم  زا  دـیزم ، نبدـیلو  نب  ساـّبع  زا  بوـقعی ، نبدّـمحم  ساـّبعوبا 

َهَّیِمَح َهَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَـعَج  ْذِإ  دوب : هیآ  نیا  ندـناوخ  لوغـشم  تفگ : هک  بعک  نب  ّیبا  زا  سیرداوبا ، زا  هّللادـیبع ،
يدـنت وا  رب  سپ  دیـسر ، رمع  هب  ربخ  نیا  .هلوسر  یلع  هنیکـس  هّللا  لزنأف  مارحلا ، دجـسملا  دـسفل  اومح  امک  متیمح  ول  و  ِهَِّیلِهاـْجلا ، 
نبدیز هک  دناوخ  ار  شنارای  زا  يا  هّدـع  دـش ، دراو  وا  رب  درک ، یم  هدامآ  ار  دوخ  رتش  هک  یلاح  رد  داتـسرف  وا  دزن  ار  یـسک  درک و 

، درک تئارق  ارنآ  میناوخ  یم  زورما  هک  یبیترت  هب  دیز  دناوخ ؟ یم  ار  حتف  هروس ي  یسک  هچ  تفگ : هاگنآ  .دوب  نانآ  نایم  رد  تباث 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  نم  هک  یناد  یم  تفگ : .وگب  تفگ : میوگب ؟ نخـس  تفگ : وا  هب  ّیبُأ  تفرگ ، مشخ  وا  هب  رمع 

تئارق ارم  هک  هنوـگ  نآ  مناوـخب  مدرم  رب  هک  یتـشاد  تسود  رگا  دـیدوب ، رد  راـنک  امـش  درک و  یم  تئارق  نم  رب  مدـش و  یم  دراو 
نیخیش طرش  هب  ثیدح  نیا  .نک  تئارق  مدرم  رب  تفگ : وا  هب  .منک  یمن  تئارق  فرح  کی  ما  هدنز  ات  ّالاو  مناوخ ، یم  دومرف 
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یم تئارق  ّیبُأ  تفگ : هک  هدـش  لقن  ینـالوخ  سیرداوبا  زا  : » درک تیاور  یقتم  (1)و  .دندرکن » لقن  ار  نآ  ود  نآ  تسا و  حـیحص 
یلع هنیکـس  هّللا  لزنأف  مارحلا ، دجـسملا  دسفل  اومح  امک  متیمح  ول  هّیلهاجلا و  هّیمح  هّیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیّذلا  لعج  ذإ  درک :

نبدیز هک  درک  توعد  ار  شنارای  زا  یمدرم  دـش ، دراو  وا  رب  داتـسرف ، وا  دزن  .درک  يدـنت  وا  رب  دیـسر و  رمع  هب  تئارق  نیا  هلوسر ،
مشخ وا  هب  رمع  .درک  تئارق  زورما  تئارق  رب  دیز  دنک ؟ یم  تئارق  ار  حتف  هروس ي  امش  زا  یـسک  هچ  تفگ : دوب ، ناشنایم  رد  تباث 

رب مدش و  یم  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نم  هک  يا  هتـسناد  تفگ : .وگب  تفگ : میوگب ؟ نخـس  تفگ : ّیبا  .تفرگ 
هدـنز ات  ّالاو  منک  تئارق  مدرم  رب  درک  تئارق  نم  رب  هک  هنوگ  نآ  یتشاد  تسود  رگا  سپ  يدوب ، رد  راـنک  وت  درک و  یم  تئارق  نم 

نبا و  .مکاح ) فحاـصملا ، رد  دووادوبا  نبا  یئاـسن و   ) .نک تئارق  مدرم  رب  هکلب  تفگ : منک ! یمن  تئارق  یـسک  رب  فرح  کـی  ما 
هب نینیعلا » هرق   » رد و  ءافخلا » هلازإ   » زا یناـثلا » دـصقملا   » رد نآ  دوخ  يولهد  هّللا  یلو  (2)و  .درک » تیاور  ار  نآ  زا  یـشخب  همیزخ 

.تسا هدرک  تیاور  مکاح  زا  لقن 

هک هدـش  لـقن  زلجموبا  زا  تفگ : یقتم   (3) ِناـَیلْوَْألا »  ُمِْهیَلَع  َّقَحَتْـسا  َنیِذَّلا  َنِم  : » یلاـعت يادـخ  هدوـمرف  نیا  تسا : هـلمج  نآ  زا  و 
يدرم .يرتوـگ  غورد  وـت  تفگ : .یتـفگ  غورد  تفگ : رمع  ِناـَیلْوَْألا .  ُمِْهیَلَع  َّقَحَتْـسا  َنیِذَّلا  َنِم  درک : تئارق  بعک  نب  ّیبُأ  تـفگ :

هب ار  وا  نکیلو  تسا ، وـت  زا  رتدـیدش  نینمؤـملاریما  قـح  رد  نم  تشاد  گرزب  تفگ : ینک !؟ یم  بیذـکت  ار  نینمؤـملاریما  تفگ :
: تفگ رمع  .مدرکن  قیدـصت  ار  دـنوادخ ، باتک  دروم  رد  نینمؤملاریما  بیذـکت  و  مدرک ، بیذـکت  دـنوادخ  باتک  قیدـصت  دـصق 
َنیِرِجاهُْملا َو َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباّـسلا  َو   » یلاـعت شا  هدومرف  رد  تسا : هلمج  نآ  زا  (4) دع » ریرج ، نبا  دیمح و  نبدـبع  .تفگ  تسار 
َنیِرِجاـهُْملا َو َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوُِقباّـسلا  َو  : » درک تئارق  باـطخ  نبرمع  يراـصنأ : رماـع  نـبرمع  زا  : » درک تـیاور  یقتم   (5) ِراْصنَْألا »
َو تفگ : وا  هب  تباث  نبدـیز  .درکن  قحلم  نیذـّلا  هب  واو  اب  ار  نآ  داد و  عفر  ار  راصنالا  هملک ي  ٍناسْحِِإب »  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراـْصنَْألا َو 

.تسا رتاناد  نینمؤملاریما  تفگ : دیز  .ناسحاب  مهوعّبتا  نیّذلا  تفگ : رمع  ٍناسْحِِإب .  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا 

ص:924

.225 2  / نیحیحصلا یلع  كردتسملا  ( . 1 - 1
.594 ، 568 2  / لامعلازنک ( . 2 - 2

/. هدئام 107 ( . 3 - 3
.596 2  / لامعلازنک ( . 4 - 4

/. هبوت 100 ( . 5 - 5

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 1026 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_924_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_924_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_924_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_924_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_924_5
http://www.ghaemiyeh.com


زا کی  ره  سپ  ٍناسْحِِإب .  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  تفگ : ّیبُأ  دیسرپ ، وا  زا  نآ  هرابرد ي  سپ  .دیروایب  میارب  ار  بعک  نب  ّیبُأ  تفگ : رمع 
.درک هراشا  شتسود  ینیب  هب  شتشگنا  اب  نانآ 

یم مدـنگ  تقو  نآ  وت  هک  یلاـح  رد  درک  تئارق  نم  رب  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنگوس  دـنوادخ  هب  تفگ : ّیبا 
نبا رذـنم و  نبا  ریرج و  نبا  و  شلئاـضف ، رد  دـیبعوبا  .مینک  یم  يوریپ  ار  ّیبأ  نیارباـنب ، .تسا  نـینچ  يرآ  تـفگ : رمع  یتـخورف ،

(1) .هیودرم »

هّللا یلو  زا  رگید  یمالک 

هداد صاصتخا  نطاب  شناد  هب  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدـح رد  ار  ملع »  » يولهد هّللا  یلو  نینیعلاهرق »  » زا يرگید  ياج  رد 
کی نوچ : تسا  ییاه  ثیدح  دننامه  ثیدح  نیا  دیوگ  سپس  ...باحـصا  رگید  ماما و  يرهاظ  ملع  ندوب  ناسکی  ياعّدا  اب  تسا ،

، دیدنـسپ دبع  مُأ  نبا  ار  هچ  نآ  امـش  يارب  .دینک  ادتقا  رمع  رکبوبا و  نم  زا  دـعب  رفن  ود  هب  .دـیریگب  ءاریمح  نیا  زا  ار  شناد  مراهچ 
ترضح قلطم  ّتیملعا  رب  تلالد  و  تسا ، قلطم  ثیدح  هکلب  درادن ، یلیلد  نطاب  ملع  هب  صیـصخت  اّما  مییوگ : سپ  .مدنسپ (2) یم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زج  هب  قیالخ -  همه ي  رب  هکلب  باحصا  یمامت  رب  اهنت  هن  نطاب ، رهاظ و  ملع  رد  دراد ، مالـسلا  هیلع  یلع 
...تسا رایسب  نارگید ، نادنمشناد و  ناگرزب  باحصا و  فارتعا  ّتنس و  باتک و  رد  نآ  رب  ياه  هاوگ  اه و  لیلد  ملس و  و 

زا هک  تسا  ییالاو  رایـسب  ماقم  ثیدـح  نیا  لولدـم  نوچ  دوش ؛ یم  راکـشآ  میدروآ  هچ  نآ  زا  نتـشاد ، دـننامه  ياعّدا  نالطب  اـّما 
رب گرزب  ياملع  .تسین و  يا  هرهب  نآ  رد  ار  باحـصا  زا  کی  چـیه  هک  دـیآ  یم  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  یگژیو 

یـصو دنوادخ  هک  يوش  یم  هّجوتم  یتسناد ، ار  بلطم  نیا  رگا  : » دیوگ یناعنـص  ریما  لیعامـسا  نبدّمحم  ...دـنراد  صن  بلطم  نیا 
باب ار  وا  هکنآ  يارب  تسا ؛ هدومرف  درف  هب  رصحنم  ار  شنأش  تسا و  هداد  صاصتخا  زیگنا  تفگـش  تلیـضف  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

هک یسک  ره  ار  شناد  نآ  تسا و  شناد  هک  داد  رارق  یتسه  ناهج  رد  زیچ  نیرتفیرش 
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مه نآ  دـشاب و  یم  يوبن  ياه  شناد  هک  تساه  شناد  نیرتفیرـش  باب  وا  هکلب  دـنک ، یم  تفایرد  وا  زا  دادمتـسا  اب  تسا  ناـهاوخ 
ورف تفارش  نیا  زا  یتفارش  ره  .تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شناگداتـسرف  رورـس  هک  دنوادخ  هدیرفآ ي  نیرت  عماج  شناد 

(1) .دنروآ » یم  دورف  میظعت  ِرس  شربارب  رد  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  دزیر و  یم 

« دیریگب ءاریمح  زا   » ثیدح دنس  هب  یهاگن 

دنچ زا  دـشاب ، یم  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح رئاظن  زا  دـیریگب » ءاریمح  نیا  زا  ار  شناد  مراهچ  کی   » ثیدـح هدرک  نامگ  وا  هکنیا  اّما 
: تسا لطاب  هجو 

هدرک لقن  ییاهنت  هب  ّتنـس  لها  هک  تسا  یثیداحا  زا  هدروآ  هچ  نآ  تسا ، قیرف  ود  ره  ياه  ثیدـح  زا  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح  - 1
.تسا يولهد  ياه  یفاب  غورد  زا  هکلب  دنا ،

.درادن يدنس  ًالصا  هدروآ  يولهد  هچ  نآ  و  تسا ، رتاوتم  ملعلا » هنیدم   » ثیدح  - 2

دروم رد  هدـش  فیلأـت  ياـه  باـتک  رد  یّتح  هدروآ ، يولهد  هچ  نآ  و  تسا ، حیحـص  ياـه  ثیدـح  زا  ملعلا » هنیدـم   » ثیدـح  - 3
حرج و رب  صن  اـب  دراد  دوـجو  نآ  هب  کـیدزن  يزیچ  ناثّدـحم  ياـه  هـتفگ  رد  يرآ  ...دوـش  یمن  تفاـی  مـه  یگتخاـس ، ثیداـحا 
: دیوگ تخانش »؟ ار  یگتخاس  ثیدح  ناوت  یم  دنس  یـسررب  زا  ریغ  يا  هطباض  اب  ایآ  : » شـسرپ نیا  خساپ  رد  مّیق  نبا  نآ : شهوکن 

مالسلا هیلع  ناشیا  مالک  زا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  شندوب  لطاب  سپ  دشاب ، لطاب  هسفن  یف  هک  تسا  یثیدح  هلمج  نآ  زا  و  لصف : »
یحوـلا لزنأ  ّبرلا  بضغ  اذإ  : » ثیدـح و  شرعلا . » تحت  یتـّلا  ءاـعفألا  قرع  نم  ءامّـسلا  یف  یتـّلا  هّرجملا  : » ثیدـح دـننام  تسین ،

، شوم بآ  هدـنام ي  یقاب  دروآ : یم  راب  هب  یـشومارف  هک  تسا  تلـصخ  شـش  ثیدـح : و  هّیبرعلاب ، » هلزنأ  یـضر  اذإ  هّیـسرافلاب و 
.شرت و بیس  ندروخ  سمادآ و  ندیوج  نکاس ، بآ  رد  لوب  شتآ ، رد  شپش  نتخادنا 
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هب یـسیپ  هک  نکم  وشو  تسـش  هدروخ  باتفآ  بآ  اب  ءاریمح  يا  ثیدح : و  دروآ ، یم  راب  هب  یـشومارف  تشپ  رد  تماجح  ثیدح :
: تسا نینچ  مه  و  تسا ، یگتخاس  غورد و  دشاب ، نآ  رد  ءاریمحلا »  » مان ای  ءاریمح » ای   » نآ رد  هک  یثیدح  ره  .دروآ و  یم  راب 

جاحلاریما نبا  (1)و  .دیریگب » ءاریمح  زا  ار  ناتنید  زا  یـشخب  ثیدـح : دروآ و  یم  راب  هب  نانچ  نینچ و  هک  روخن  ار  لِگ  ءاریمح  يا 
دیهاوخ يدوز  هب  هک  تسا  ینعم  نیدـب  دـیریگب -  ءاریمح  زا  ار  ناتنید  زا  یـشخب  ینعی  مود -  : » دـیوگ موجن  ثیدـح  رکذ  زا  دـعب 

.دنرادن ود  نیا  اب  يا  هضراعم  ود  نآ  هک  تسا  نیا  قح  .درادن و  تسخن  ثیدح  ود  نآ  اب  یضراعت  سپ  تفرگ ،

ياه باتک  رد  ار  نآ  و  مسانـش ، یمن  شیارب  يدانـسا  دـیوگ : ام  ظـفاح  خیـش  مود  دروم  رد  اـّما  .میدروآ و  هچ  نآ  رباـنب  یلوا  اـّما 
نآ نینچ  مه  .تسا و  هدرواین  ار  شا  هدننک  لقن  تسا و  هدروآ  ار  نآ  ح م ر » هدام «  رد  هک  ریثا  نبا  هیاهنلا »  » رد زج  متفاین  ثیدـح 
موس کی  ظفل : نیا  اب  تسا و  هدروآ  دانـسا  نودـب  مه  زاب  سنا  ثیدـح  زا  هک  مدـید  يرگید  ظفل  اـب  اـّما  سودرفلا »  » باـتک رد  ار 
دیوگ ریثک  نبا  نیّدلادامع  ظفاح  .درواین و  شیارب  يدانسا  مه  سودرفلا  دنسم  هدنـسیون ي  .دیریگب و  ءاریمح  هناخ ي  زا  ار  ناتنید 

هک تسا  یتسس  ياه  ثیدح  زا  تفگ : یبهذ  .دنتخانشن و  ار  نآ  ود  نآ  مدرک ، لاؤس  شا  هرابرد  یبهذ  ظفاح  يّزم و  ظفاح  زا  هک 
نآ رد  هک  یثیدح  ره  تفگ : یم  يّزم  جاّجحلاوبا  ظفاح  ام  خیش  دیوگ : یکبس  نیّدلا  جات  هکلب  دوش ، یمن  هتخانش  شیارب  يدانـسا 

یشخب ثیدح : دیوگ « : يواخس  (2)و  .درادن » لیوأت  نیا  هب  زاین  هک  یئاسن  رد  ثیدح  کی  زج  درادـن  یلـصا  تسا ، ءاریمحلا  ظفل 
ظفاـح ...مسانـش و  یمن  يدانــسا  شیارب  دـیوگ : وا  يـالما  زا  بجاـح و  نـبا  لـقن  رد  نامداتــسا  دـیریگب ، ءاریمح  زا  ار  ناـتنید  زا 

یعالّطا نآ  زا  دیریگب  ءاریمح  زا  ار  ناتنید  زا  یشخب  ثیدح : دیوگ « : یطویس  (3) .تسا » هدروآ  نینچ  زین  نیّدلادامع 
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تـسا يا  هتخانـشان  ًادج  ثیدح  نآ  دیوگ : بجاحلا  نبا  رـصتخم  ياه  ثیدح  لقن  رد  ریثک  نبا  نیّدـلادامع  ظفاح  .مدرکن و  ادـیپ 
نآلا ات  تفگ : تخانـشن و  ار  نآ  سپ  مدرک ، لاؤس  شا  هرابرد  يزم  جاّجحلاوبا  ظفاح  نامداتـسا  زا  هک  تسا  يرکنم  ثیدـح  هکلب 
نکیل .دش  مامت  .دوش  یمن  هتخانش  شیارب  يدانسا  هک  تسا  یتسـس  ياه  ثیدح  زا  تفگ : یبهذ  نامداتـسا  .متفاین و  شیارب  يدنس 

« .تسا هدرکن  رکذ  شیارب  يدانـسا  .دـیریگب و  هشیاع  هناخ ي  زا  ار  ناتنید  موس  کـی  تسا : هدروآ  سنا  ثیدـح  زا  سودرفلا »  » رد
رد يراـق  و  تاــعوضوملا » هرکذــت   » رد ینتف  و  ثیبـخلا » نـم  بـّیطلا  زییمت   » رد يدــیبز  عـیبد  نـبا  دــنا : هـتفگ  نـینچ  نـیا  زین  (1)

حرـش قداصلا -  حبـصلا   » رد نیّدلا  ماظن  و  هعوضوملا » ثیداحألا  یف  هعومجملا  دئاوفلا   » رد یناکوش  و  هاقرملا »  » و تاعوضوملا » »
...لوصا لاجر و  ثیدح و  نایاوشیپ  زا  ینارگید  و  توبثلا ...» مّلسم  حرش  یف  تومحرلا  حتاوف   » رد یلعلادبع  و  رانملا »

« ءاریمحلا نع  اوذخ   » ثیدح تلالد  هب  یهاگن 

تلالد اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ   » ثیدـح اّما  دـنک ، یم  نید  مراهچ  کی  رب  هشیاع  شناد  رب  یقباطم  تلالد  اعّدا  دروم  ثیدـح 
ناربمایپ و زا  یّتح  ناشیا  هقلطم ي  تیملعا  رب  ملعلا و  هنیدم  ياه  شناد  مامت  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هطاحا  رب : دراد 

ثیدح نیا  ینعم  اجک و  اعّدا  دروم  ثیدح  ینعم  ...ناشیا و  تمصع  رب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نامربمایپ  زج  ناگداتـسرف - 
؟ اجک مولعم  رتاوتم 

« ادتقا  » ثیدح تلالد  دنس و  هب  یهاگن 

ثیدح لاطبا  رد  هدـشرکذ  هوجو  رتشیب  رطاخ  هب  تلالد ، رظن  زا  اّما  .تسا  لطاب  زین  ...هک » يرفن  ود  نآ  هب  دـینک  ادـتقا   » ثیدـح اّما 
رتشیپ زین ، دنس  رظن  زا  و  نیشیپ ،
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.میتفگ نخس  شا  هراب  رد  لیصفت  هب  ریط » ثیدح   » شخب و  نیلقث » ثیدح   » شخب رد  و  دمآ ، نآ  هرابرد  مزح  نبا  نخس 

ثیدح هب  یهاگن 

« ...مکل تیضر  »

، نآ هب  لالدتـسا  رد  خساپ  سپ  دوعـسم ، نب  هّللادبع  ینعی  مدیدنـسپ » دیدنـسپ ، دـبع  ما  نبا  هک  ار  هچ  نآ  امـش  يارب   » ثیدـح اّما  و 
هک تسا  ینخس  هکلب  درادن ، دوعسم  نبا  يارب  یتلیضف  رب  تلالد  هک  نیا  زج...تسا  نیـشیپ  ثیدح  ود  هب  لالدتـسا  رد  خساپ  نامه 

: دیوگ هدرک  لقن  مکاح  .تسا  هدومرف  دادخر  هک  یقاّفتا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زا يدوعـسم ، زا  نوع ، نبرفعج  زا  يدبعلا ، باّهولادبع  نبدّـمحم  زا  لدـعلا ، فسوی  نب  بوقعی  نب  نسح  لضفلاوبا  داد  ربخ  ار  ام  »
: تفگ هک  شردپ  زا  ثیرح  نبورمع  نبرفعج 

؟ تسا هدش  لزان  امـش  رب  هک  یلاح  رد  مناوخب  نم  تفگ : .ناوخب  دومرف : دوعـسم  نب  هّللادـبع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ٍهّمأ ّلک  نم  انئج  اذإ  فیکف   » هب دیـسر  اـت  درک  زاـغآ  ار  ءاـسن  هروس ي  تفگ : .مونـشب  ار  نآ  مدوخ  ریغ  زا  مراد  تسود  نم  دومرف :

.درک يراددوخ  هّللادبع  دش و  نیگهودنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ   (1) ًادیهش » ءالؤه  یلع  کب  انئج  دیهشب و 

.وگب نخس  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رب ار  قح  تداهش  داتسرف و  دورد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دوتـس و  ار  وا  تفگ و  ساپـس  ار  دنوادخ  شنخـس  زاغآ  رد 
هچ نآ  مدـش  یـضار  امـش  يارب  میدـش و  یـضار  نید  ناوـنع  هب  مالـسا  هب  دـنوادخ و  يراـگدرورپ  هب  تفگ : درک و  يراـج  ناـبز 

.دش یضار  شلوسر  دنوادخ و 

.مدیدنسپ دیدنسپ ، دبع  ما  نبا  هک  ار  هچ  نآ  امش  يارب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نیا هرابرد ي  نیلقث » ثیدـح   » شخب رد  هتـشذگ ، نیا  زا  (2) .دندرکن » لقن  ار  نآ  نیخیـش  یلو  تسا  دانـسالا  حیحـص  ثیدح  نیا 
.دینک هعجارم  اج  نآ  هب  میا  هدرک  ثحب  ثیدح 
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زا هن  دـشاب ؛ یمن  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ   » ثیدـح ربارب  رد  يرکذ  لباق  زیچ  تسا  هدروآ  يولهد  هّللا  یلو  هچ  نآ  هصـالخ ، و 
...تسا يراکشآ  یتخسرس  زیگنا و  ترفن  یبّصعت  طقف  هدرک ، رکذ  هچ  نآ  ره  تلالد و  رظن  زا  هن  دنس و  رظن 

ثیدح نیا  هرابرد ي  يدابآ  گنروا  نخس  اب  - 16

هراشا

یبا هخوخّالإ  هخوخ  َّلک  اوّدس  اهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  ثیدح : دیوگ « : نیتمیرکلارون »  » شباتک رد  يدابآ  گنروا  نیّدلارمق 
هک تسا  نکمم  یلع  هب  رَد  هفاضا ي  نکیل  دراد ، شیاهرد  هناـخ و  نیا  ّتیلک  هب  هراـشا  ّیلع ،  هخوخاـّلإ  هخوخ  ّلـک  اوّدـس  رکب و 
انأ ثیدح : رد  دوب و  رَد  کی  دوخ  هفیذح  ثیدح  رد  رمع  هک  هنوگ  نامه  تسا ، رَد  کی  شدوخ  یلع  نوچ  دشاب ، هّینایب  هفاضا ي 
اج نآ  رد  رگید  ياـهالاک  اـه و  لوپ  اـّما  تسا ، شناد  هک  دـشاب  یم  تّوـبن  هناـخ ي  رد  هک  تسا  ییـالاک  هب  هراـشا  ملعلا ،  هنیدـم 

دنراذگ یمن  ثرا  هب  یمهرد  رانید و  ناربمایپ  دومرف : ور  نیا  زا  .تسا و  رقف  تقیقح  اهالاک  اه و  لوپ  نادقف  مدـع و  نیا  .تسین و 
« ...تسا هدرک  تفایرد  يرایسب  هرهب ي  درک ، تفایرد  ار  نآ  سک  ره  دنداهن ؛ ثرا  هب  ار  شناد  هک  نیا  زج 

: تسا هدوهیب  لطاب و  هجو  دنچ  زا  نخس  نیا 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب ، هتـشاد  هناخ  نآ  تیلک  هب  هراشا  ملعلا  هنیدم  ثیدح  تسا ، یعّدم  وا  هک  روط  نآ  رگا  لّوا :
شا هتـساوخ  اـب  هک  نیا  اـب  همزـال -  نیا  هب  نکیلو  دـشابن  تّوبن  تیب  لـها  زا  دـشاب و  تّوبن  يارب  یّلک  يا  هناـخ  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ملسم روما  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناشیا  ندوب  تّوبن  تیب  لها  زا  نوچ  دوش ، یمن  مزتلم  ناناملسم  زا  کی  چیه  دراد  تافانم 

.تسا هناخ  نآ  رد  شا  هداوناخ  وا و  دیدرت  یب  دریگ  لکش  يا  هناخ  رد  تّوبن  رگا  تسا و  يرورض 

هب تسا  حیرـص  یحیرـصت  هکلب  تسین  يا  هراشا  امیا و  ثیدح  نیا  هک  دیتسناد  ...دراد  هناخ  ياهرد  هب  هراشا  ثیدـح  هک  نیا  مود :
مهیلع راهطا  هّمئا ي  زج  تسین  يددعتم  ياهرد  ار  رهـش  نیا  تسا و  ملعلا  هنیدـم  باب  اهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  هک  نیا 

.تسا ققحتم  نانآ  رد  یگناگی  ترثک ، دّدعت و  نیع  رد  هک  مالسلا 
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هخوخ ثیدح  هب  یهاگن 

ردپ قح  رد  هک  اهرد  نتسب  ثیدح  اب  هلباقم  يارب  ار  نآ  عضاو  تسا ، یگتخاس  یثیدح  هدرک ، رکذ  ار  نآ  هک  هخوخ  ثیدح  موس :
هرابرد ي سپس  هدرک ، لقن  يراخب » حیحص   » زا ار  نآ  تسخن  رتشیب  نایب  حیضوت و  يارب  ...تسا و  هتخاس  هدش ، دراو  نیرهاط  هّمئا 

.مینک یم  تبحص  شدنس 

نبا زا  همرکع ، زا  میکح ، نب  یلعی  زا  شردپ ، زا  ریرج ، نب  بهو  زا  یفعج ، دّـمحم  نب  هّللادـبع  درک  ثیدـح  ار  ام  : » دـیوگ يراخب 
هچراپ اب  ار  شرس  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  تشذگرد  نآ  رثا  رب  هک  یضرم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هک  ساّبع 

اب هفاحقوبا  نبرکبوبا  زا  رتشیب  هک  تسین  مدرم  زا  یسک  دومرف : سپس  تفگ  یهلا  يانث  دمح و  تسشن و  ربنم  رب  سپ  دوب ، هتـسب  يا 
لـضفا مالـسا  یتسود  یلو  متفرگ  یم  یتسود  هب  ار  رکبوبا  مدیزگ ، یم  یتسود  مدرم  زا  رگا  و  دـشاب ، هتـشاد  ّتنم  رب  شلام  ناج و 

زا هّللادبع ، نب  لیعامـسا  درک  ثیدح  ار  ام  » (1) .رکبوبا » هچیرد ي  زج  دـیدنبب  ار  دجـسم  نیا  زا  يا ) هخوخ   ) يا هچیرد  ره  تسا ،
: تفگ هک  يردخ  دیعسوبا  زا  نینح ، نبا  ینعی  دیبع  زا  هّللادیبع ، نبرمع  یلوم  رضنوبا  زا  کلام ،

ياه ییابیز  زا  هچره  هک  نیا  نیب  درک  ّریخم  ار  يا  هدنب  دنوادخ  دومرف : تسـشن و  ربنم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تسیرگ و رکبوبا  .دیزگرب  ار  تسوا  دزن  هچ  نآ  سپ  دـنیزگرب ، تسا  شدوخ  دزن  ار  هچ  نآ  هکنیا  ای  دـهدب  وا  هب  دـهاوخ  یم  ایند 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیرگنب  درمریپ  نیا  هب  دنتفگ : مدرم  میدرک و  بّجعت  وا  زا  .داب  وت  يادف  نامناردام  ناردپ و  تفگ :
دزن هچ  نآ  زا  ای  دهدب ، وا  هب  ایند  ياه  ییابیز  زا  هک  نیا  نایم  تسا  هدرک  ّریخم  ار  وا  دنوادخ  هک  دـهد  یم  ربخ  يا  هدـنب  زا  ملـس  و 

یـسک دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  .داب  وت  يادف  هب  نامناردام  ناردپ و  دیوگ : یم  وا  هک  یلاح  رد  .تسوا 
یتسود هب  مدـیزگ ؛ یمرب  ار  رکبوبا  مدـیزگ  یمرب  متّما  زا  یتسود  رگا  و  تسا ، رکبوبا  داهن  ّتنم  نم  رب  شلاـم  ینیـشن و  مه  رد  هک 

هتشاذگ یقاب  رکبوبا  هچیرد ي  زج  دجسم  زا  يا  هچیرد  .مالسا 
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(1) .دوشن »

مزاح نبریرج  لاح  حرش 

نبریرج : » دـیوگ یبهذ  تسا ، هدرک  شهوکن  ار  وا  مه  يراخب  ناـگرزب ، رگید  رب  نوزفا  هک  تسا  مزاـح  نبریرج  تسخن  قیرط  رد 
.تشذگرد هک  نیا  ات  تفگن  ثیدح  درک ، یفخم  ار  وا  بهو  شرسپ  سپ  درک ، رییغت  شگرم  زا  شیپ  تساوشیپ ، هقث و  مزاح 

ناطق ییحی  دیوگ « : یبهذ  (2)و  .دنک » یم  هابتـشا  هک  اسب  هچ  تفگ : يراخب  .تسا و  فیعـض  هداتق  زا  لقن  رد  وا  تفگ : نیعم  نبا 
هدیـسرپ عبـض  هرابرد ي  ادخ  لوسر  زا  هک  داد  رارق  رباج  زا  ار  نآ  ًادـعب  رمع ، زا  رباج  زا  تفگ : یم  عبـض  ثیدـح  رد  ریرج  تفگ :

: دومرف .دش 

.دهدب چوق  کی  تشُک  ار  نآ  مرُحم  رگا  هک  تخاس  غورد  هراب  نیا  رد  .تسا و  راکش  زا 

نب هّللادـبع  .تسا  هدرک  لقن  يرکنم  ياـه  ثیدـح  هداـتق  زا  ریرج  یّلک  روط  هب  و  درک ، يوریپ  هّللادـبع  زا  لـقن  هب  وا  زا  جـیرج  نبا 
یم ثیدح  ییاهرکنم  سنا  زا  هداتق  زا  وا  متفگ : .درادـن  یلکـشم  تفگ : مدیـسرپ ، مزاح  نبریرج  هرابرد ي  ییحی  زا  تفگ : دـمحا 
رجح نبا  (3)و  .دـنک » یم  هابتـشا  يزیچ  رد  هک  اـسب  هچ  تفگ : يراـخب  : » تفگ .تسا » فیعـض  هداـتق  زا  لـقن  رد  وا  تفگ : دـنک !

ثیدح سنا  زا  هداتق  زا  وا  ایآ  متفگ : .درادـن  یلکـشم  تفگ : مدیـسرپ  وا  هرابرد ي  نیعم  نبا  زا  تفگ : دـمحا  نب  هّللادـبع  : » تفگ
« .تسا فیعض  هداتق  زا  لقن  رد  وا  تسین  يزیچ  تفگ : دنک ؟ یم  لقن  يرکنم  ياه 

وا و  دراد ، دوخ  خـیاشم  زا  يدایز  ياه  ثیدـح  دـندرک و  لقن  ثیدـح  وا  زا  دعـس  نب  ثیل  ینایتخـس و  بّویا  تفگ : يدـع  نبا  «و 
تیاور ار  اه  نآ  وا  زا  ریغ  هک  دنک  یم  تیاور  ییاهزیچ  وا  زا  هک  هداتق  زا  شتیاور  رد  زج  تسا  حلاص  نآ  رد  تسار و  شثیدح 
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« .دنک یمن 

درک یم  ثیدح  هچ  نآ  نوچ  درک  یم  هابتـشا  وا  دـیوگ : تاقثلا »  » رد نایح  نبا  .دراد  رایـسب  هابتـشا  ریرج  دـیوگ : دـمحا  زا  انهم  «و 
« .دوب شا  هظفاح  زا  رتشیب 

ارم مرثا  زا  نیـسح  .دوب  بولقم (1)  هدـش و  هابتـشا  راچد  اهنآ  رد  هک  درک  لقن  ییاه  ثیدـح  تسوگتـسار ، رایـسب  تفگ : یجاس  » 
: تفگ دمحا  تفگ : هک  درک  ثیدح 

ینیدم نب  یلع  زا  حلاص ، زا  شارخ ، نب  هّللادبع  ارم  درک  ثیدـح  درک و  یمن  ظفح  درک و  ثیدـح  رـصم  رد  مهو  اب  مزاح  نبریرج 
: متفگ دیعس  نب  ییحی  هب  تفگ : هک 

رد و  دوـب ، رت  گرزب  ریرج  نکیل  .ود  ره  دـنا  کـیدزن  هچ  تفگ : مزاـح ؟ نبریرج  اـی  تسا  رت  ینتـشاد  تسود  تـیارب  بهـشألاوبا 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رباج  زا  ار  نآ  سپـس  درک ، یم  لقن  رمع  زا  رباج  زا  ار  عبـض  ثیدح  ادتبا  رد  و  درک ، یم  هابتـشا  يدراوم 

يارب فـیرط  نبرـصن  يرجوـبا  تفگ : هک  ناـفع  زا  مردـپ ، زا  دـمحا ، نب  هّللادـبع  زا  مدرک  ثیدـح  تـفگ و  .داد  رارق  ملـس  هـلآ و 
ریشمش هتسد ي  رس  تفگ : هک  سنا  زا  هداتق  درک  ثیدح  ار  ام  تفگ : ریرج  دنک  تبحص  وا  اب  هک  تفر  ریرج  دزن  یسک  زا  تعافش 

.نسحلاوبا نبدیعـس  زا  زج  درکن  ثیدح  نامیارب  ار  نآ  هداتق  تفگ : يرجوبا  .دوب  هرقن  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
زا ناـفع  درک  ثیدـح  ار  اـم  تفگ : یناوـلح  یلع  نب  نسح  « .تسا هدرک  اـطخ  ریرج  تسا و  يرجوـبا  هتفگ ي  هتفگ ، تفگ : مردـپ 

شیب تفگ ، نافع  تفر ، حیرـش  دزن  یهاوخداد  يارب  هک  يا  هیاسمه  درک  ثیدـح  ارم  تفگ  یم  هورفوبا  مدینـش  هک  مزاح  نبریرج 
: تفگ مدیسرپ ، هورفوبا  ثیدح  نیا  زا  ریرج  زا  تفگ : هک  دندرک  ثیدح  میارب  فصغأ  زا  رفن  کی  زا 

.درک ثیدح  میارب  ار  نآ  هرامع  نب  نسح 

: نتفگ هب  درک  عورـش  ریرج  دـندمآ ، درگ  دـیز  نبداـمح  مزاـح و  نـبریرج  تـسا : هـتفگ  هدرک و  رکذ  ار  نآ  ناـفع  هار  زا  یلیقع  و 
.حیرش زا  دّمحم  رضنلاوبا ، يا  تفگ : وا  هب  دامح  تفگ ، یم  حیرش  مدینش  تفگ : یم  دّمحم  مدینش 

نارگید ثیدح  زا  ریغ  هداتق  زا  وا  ثیدح  تفگ : هک  درک  لقن  دمحا  زا  ینومیم  و 
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لضف ّتنس و  ياراد  تسا و  حلاص  تفگ : درک و  شیاتس  ار  وا  سپس  .داد  یم  دانسا  ار  ییاهزیچ  تشاد و  یم  زاب  ار  ییاهزیچ  .دوب 
.تسا

رب وا  زا  ییاهرکنم  وا  ریغ  نیدشر و  .دوبن  ظفاح  دش و  لقن  بولقم  ییاه  ثیدح  رصم  رد  وا  زا  .تسوگتـسار  ریرج  تفگ : يدزأ  و 
.دنتفرگ شود 

(1) .داد » تبسن  سیلدت  هب  ار  وا  ینامح  ییحی  و 

همرکع لاح  حرش 

: تسا رایسب  درم  نیا  زا  اه  ییوگدب  هک  تسا  یجراخ » همرکع ي   » نآ دنس  رد  و 

زا مدـش  رادربخ  تفگ : هک  بویا  زا  میهاربا  نب  لیعامـسا  داد  ربخ  ار  ام  : » دـیوگ تاقبّطلا »  » باـتک رد  وا  لاـح  حرـش  رد  دعـس  نبا 
« .دنتفاتش یم  وا  يوس  هب  درک ، یم  يراددوخ  ناشیا  يارب  شندرک  ثیدح  زا  همرکع  رگا  تفگ : هک  ریبج  نبدیعس 

ارم مرـس  تشپ  رد  هک  ناـنیا  ینیب  یم  اـیآ  تفگ : همرکع  تفگ : هک  بویا  زا  دـیز ، نبداـمح  زا  برح ، نب  نامیلـس  داد  ربخ  ار  اـم  »
ارم ًاـعقاو  هک  دـنگوس  دـنوادخ  هـب  دـننک  بیذـکت  ارم  مـیوربور  رگا  سپ  دـننک ؟ یمن  بیذـکت  ارم  مربارب  رد  دـننک ، یم  بیذـکت 
رد همرکع  ایآ  رکبوبا ! يا  تفگ : بویا  هب  یصخش  تفگ : هک  دیز  نبدامح  زا  برح ، نب  نامیلس  داد  ربخ  ار  ام  .دنا  هدرک  بیذکت 

« .مدرک یمن  مهّتم  ار  وا  نم  اّما  تفگ : سپس  .دش  تکاس  تسا ؟ ماّهتا  لحم 

ساّبع نبا  راکتمدخ  نیا  رگا  تفگ : هک  سوواط  زا  هرسیم ، نب  میهاربا  زا  بویا ، زا  دیز ، نب  دامح  زا  ملـسم ، نب  نافع  داد  ربخ  ارم  »
« .دنتفاتش یم  وا  يوس  هب  تشاد ، یمرب  تسد  شثیدح  زا  تشاد و  اورپ  دنوادخ  زا 

، دـمآ یم  دنقرمـس  زا  یغالا  رب  راوس  هک  مدـید  ار  همرکع  تفگ : هک  راسی ، نب  یـسوم  ّبیطلاوبا  زا  راوس ، نبهبابـش  داد  ربخ  ار  اـم  »
زا تفگ و  .دوب  یمـالغ  وا  اـب  داد و  هزیاـج  وا  هب  دنقرمـس  رادـنامرف  هک  دوب  ریرح  نآ  رد  هک  دوب  نیجروخ  ود  اـی  لاوـج  ود  شریز 

همرکع
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« .زاین تفگ : دروآ -؟ نیمزرس  نیا  هب  ار  وتزیچ  هچ  دش : هتفگوا  هب  هک  مدینش -  دنقرمسرد 

یم متفگ : تسا ، هدش  خاروس  شا  همامع  هک  مدید  ار  همرکع  تفگ : هک  ریدح  نب  نارمع  زا  هبعـش ، زا  راوس ، نبهبابـش  داد  ربخ  ارم 
.میریذپ یمن  ناریما  زا  زج  ام  تفگ : مهدب ؟ وت  هب  ار  ما  همامع  یهاوخ 

رب هراپ  يا  هماّمع  میدید  میتفر ، همرکع  دزن  يدرم  نم و  تفگ : هک  ریدـح  نب  نارمع  زا  یلجع  ءاطع  نب  باهولادـبع  داد  ربخ  ار  ام 
ناریما زا  هکلب  میریگ ، یمن  يزیچ  مدرم  زا  ام  تفگ : همرکع  .میراد  اه  هماّمع  اـم  تسیچ ؟ هماّـمع  نیا  تفگ : وا  هب  متـسود  تسوا ،
.تسا رتراوازـس  وت  يارب  تلمع  مدآ  دـنزرف  يا  تفگ : نسح  متفگ : .دـش  تکاس  .تسانیب  دوخ  سفن  رب  ناـسنا  متفگ : .میریگ  یم 

« .تفگ تسار  نسح  تفگ :

« .مدید الط  زا  يرتشگنا  همرکع  تسد  رد  تفگ : هک  كامس  زا  حلاص ، نب  نسح  زا  یسوم ، نب  هّللادیبع  داد  ربخ  ار  ام  »

ام .تشاد  لاس  داتـشه  هک  یلاح  رد  تشذگرد  جنپ  دص و  لاس  همرکع  تفگ : هک  همرکع  رتخد  زا  رمع ، نبدّـمحم  داد  ربخ  ار  ام  » 
.دنتـشذگرد جنپ  دص و  لاس  زور  کی  رد  رعاش  هزع  ریثک  همرکع و  تفگ : هک  یـضایب  مساق  نبدلاخ  زا  رمع ، نبدّمحم  داد  ربخ  ار 

نیرترعاش نیرت و  هیقف  زورما  دنتفگ : مدرم  .دندناوخ و  زامن  اه  هزانج  لحم  رد  رهظ  زا  دـعب  اج  کی  رد  ود  نآ  رب  همه  هک  مدـید  و 
، دـندرک بّجعت  ناش  هدـیقع  فالتخا  اب  گرم  رد  ناشنتـسویپ  مه  هب  زا  مدرم  تفگ : مساـق  نبدـلاخ  زا  ریغ  و  تفگ : .دـندُرم  مدرم 

.تشاد نامیا  تعجر  هب  هک  دوب  یعیش  هّزع  ریثک  و  درک ، یم  ریفکت  ار  یسک  هاگن ، کی  اب  جراوخ  دننام  هک  دوب  نینچ  همرکع 

تفه دص و  لاس  همرکع  تفگ : نیکد  نب  لضف  میعنوبا  درک و  تیاور  هشیاع  یلع و  نب  نیـسح  هریرهوبا و  ساّبع و  نبا  زا  همرکع 
: تفگ نیکد  نب  لضف  زا  ریغ  تشذگرد و 

: تفگ هک  يریبز  تباث  نب  بعصم  نب  هّللادبع  نب  بعصم  داد  ربخ  ار  ام  .شش  دص و  لاس 

همرکع دنتفگ : .دُرم  اجنامه  ات  دش  یفخم  نیـصح  نبدوواد  دزن  دیبلط ، ار  وا  هنیدم  نایلاو  زا  یکی  .تشاد  ار  جراوخ  داقتعا  همرکع 
نخس وا  هرابرد ي  مدرم  دش و  یمن  جاجتحا  شثیدح  هب  و  دوب ، اهایرد  زا  ییایرد  دوب و  رایسب  ملع  ثیدح و  ياراد 
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هدنب همرکع  هک  یلاح  رد  تشذگرد  ساّبع  نبا  دوب و  ساّبع  نبا  هدـنب  ساّبع  نبا  یلوم  همرکع  : » تفگ هبیتق  نبا  (1)و  .دنتفگ » یم 
وا هب  دـمآ و  یلع  دزن  همرکع  .تخورف  رانید  رازهراـهچ  هب  هیواـعم  نبدـیزی  نبدـلاخ  هب  ار  وا  ساـّبع  نب  هّللادـبع  نب  یلع  سپ  .دوب 

: تفگ

خـسف ار  هلماعم  سپ  .نک  خسف  ار  شورف  هک  تساوخ  وا  زا  سپ  .یتخورف  رانید  رازه  راهچ  هب  ار  تردپ  شناد  تسین  يریخ  تیارب 
رب تفگ : هک  درک  تیاور  ثراح  نب  هّللادبع  زا  دایزوبا  نبدیزی  زا  ریرج  دش و  یم  هدناوخ  هّللادبعوبا  هینک ي  اب  درک و  دازآ  ار  وا  و 

.دوب هدش  هتسب  حارتسم  ِرد  رب  همرکع  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  ساّبع  هّللادبع  نب  یلع 

نبدـیزی مدینـش  تفگ : هک  لاـّلخ  نبا  درک  ثیدـح  ارم  .ددـنب  یم  غورد  مردـپ  رب  نیا  تفگ : دـینک ؟ یم  نینچ  ناـت  هدـنب  هب  متفگ :
.تفگ یم  ثیدح  نانآ  اب  هک  یلاح  رد  دـندمآ ، وا  دزن  سنوی  یمیت و  نامیلـس  بّویا و  دـمآ ، هرـصب  هب  همرکع  دـیوگ : یم  نوراه 

: تفگ ای  دناوخ ! بوخ  یلیخ  دشکب ! ار  وا  دنوادخ  تفگ : سپـس  .داد  شوگ  .دـیوش  تکاس  تفگ : همرکع  دینـش ، ییانغ  يادـص 
.درک یبوخ  راک  بّویا  تفگ : دیزی  .تشگزاب  وا  دزن  بّویا  دنتشگن و  زاب  وا  دزن  سنوی  نامیلس و  اّما  دناوخ ! زاوآ  بوخ  رایسب  هچ 

مالس نبا  ارم  تفگ : یشایر  .دندُرم  زور  کی  رد  همرکع  رعاش و  ِریثک  تفگ : هک  یندم  عفان  زا  یعمصا  زا  یـشایر  درک  ثیدح  ارم 
دزن سپ  دـیبلط ، ار  وا  ناـیلاو  زا  یکی  و  تشاد ، ار  جراوـخ  داـقتعا  همرکع  .دـنتفر و  ریثـک  هزاـنج ي  لاـبند  مدرم  هـک  درک  ثیدـح 
مالغ درب  (2)«و  .دُرم » یگلاسداتـشه  نس  رد  جـنپ  دـص و  لاس  هب  همرکع  .تشذـگرد و  اج  نامه  اـت  دـش  یفخم  نیـصح  نبدوواد 

ره تفگ : تسب ، یم  غورد  ساـّبع  نبا  رب  همرکع  هک  هنوگ  نآ  يدـنبب  غورد  نم  رب  هک  نیا  زا  زیهرپـب  درب ! يا  تفگ : وا  هب  تسوا ،
(3) .تسا » غورد  دوب ، بیرغ  درک و  ثیدح  ناتیارب  ییاهنت  هب  درب  هک  یثیدح 
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هک شردپ  زا  دعـس ، نب  میهاربا  زا  لیعامـسا ، زا  لیعامـسا ، نب  دّـمحم  نبرارـض  درک  ثیدـح  ارم  : » تفگ لّیذـملا » لیذ   » رد يربط 
.ددـنب یم  غورد  ساّبع  نبا  رب  همرکع  هک  هنوگ  نآ  دـنبم  غورد  نم  رب  درب  يا  تفگ : یم  درب ، شمالغ ، هب  ّبیـسم  نبدیعـس  تفگ :

زا دیمح ، نبا  درک  ثیدح  ار  ام  .تسا  غورد  نآ  دیتخانـشن ، ار  نآ  امـش  درک و  ثیدح  ناتیارب  نم  زا  ییاهنت  هب  درب  هک  یثیدح  ره 
ِرد هب  همرکع  هک  یلاح  رد  مدـش  دراو  ساـّبع  نب  هّللادـبع  نب  یلع  رب  تفگ : هک  ثراـح  نب  هّللادـبع  زا  داـیزوبا ، نبدـیزی  زا  ریرج ،

« .ددنب یم  غورد  مردپ  رب  تفگ : تسا ؟ نینچ  ارچ  نیا  متفگ : وا  هب  دوب ، هدش  هتسب  حارتسم 

؛ میدرکن راکنا  تسا ، هدرک  تیاور  همرکع  هک  ار  يرابخا  زا  دـنیوگ : دـننیب  یمن  تسرد  ار  همرکع  ربخ  هب  جاجتحا  هک  ینارگید  «و 
: دنتفگ .میدرک و  راکنا  ار  شبهذم  هکلب 

.دوب ساّبع  نبا  رب  شغورد  نیا  و  تسا ، هداد  تبسن  ساّبع  نبا  هب  ار  داقتعا  نآ  و  تشاد ، ار  جراوخ  زا  هیرفص  داقتعا  وا 

نبدوواد دزن  دـیبلط ؛ ار  وا  هنیدـم  ناـیلاو  زا  یکی  تشاد ، ار  جراوـخ  داـقتعا  همرکع  تفگ : هک  مدرک  ثیدـح  يریبز  بعـصم  زا  و 
.دُرم اجنامه  دش و  یفخم  نیصح 

هدـیزگرب ار  هیرفـص  داقتعا  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  هدرکن ، دای  ار  همرکع  سنا  نب  کـلام  تفگ : هک  تسا  هدروآ  نیعم  نب  ییحی  زا  و 
.دوب

.تشذگرد لاس 105  دنتفگ : یضعب  دندرک  فالتخا  همرکع  گرم  نامز  رد 

: تفگ رمع  نبا  .دوب  هلاس  داتشه  هک  یلاح  رد  تشذگرد  لاس 105  همرکع  هک  تفگ  همرکع  رتخد  هک  تسا  هدروآ  رمع  نبدّمحم 
یگمه هک  مدـید  .دـندُرم و  زور  کی  رد  لاس 105  رعاـش  هّزع  ریثک  همرکع و  تفگ : یـضایب و  مساـق  نبدـلاخ  درک  ثیدـح  ارم  و 

: دنتفگ مدرم  سپ  .دندناوخ  زامن  اه  هزانج  هاگیاج  رد  ود  نآ  رب  رهظزادعب 

گرم و یناـمزمه  زا  مدرم  و  تفگ : مساـق  نبدـلاخ  زا  ریغ  یـصخش  و  تـفگ : .دـندُرم  مدرم  نیرترعاـش  مدرم و  نـیرت  هـیقف  زورما 
همرکع دروم  رد  .دندرک  بّجعت  ناش  هدیقع  فالتخا 
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نامیا تعجر  هب  دوب و  یعیـش  ریثک  درک و  یم  ریفکت  ار  یـسک  ره  یهاگن  اـب  دوب و  لـئاق  جراوخ  هدـیقع ي  هب  هک  تفر  یم  ناـمگ 
.تشاد

ریثک همرکع و  تفگ : هک  يدروارد  زا  ریکب ، نبا  درک  ثیدـح  ار  ام  تفگ : یمهـس و  حـلاص  نب  ناـمثع  نب  ییحی  ارم  درک  ثیدـح 
.دندرکن لمح  ار  ود  نآ  هزانج ي  اه  یگنز  زج  دندُرم و  هنیدم  رد  زور  کی  رد  رعاش  ِهزع 

.دُرم لاس 107  رد  همرکع  تفگ : نیکد  نب  لضف  میعن  وبا  و 

.دُرم لاس 105  همرکع  تفگ : هک  هدش  تیاور  نیعم  نب  ییحی  زا  و 

، دندرک لمح  وا  زا  شمدرم  زا  يرایسب  تفر و  هفوک  هب  دندینش و  وا  زا  شمدرم  تفر و  هرصب  هب  دوب ، اهرهش  رد  رگـشدرگ  همرکع 
هب و  دندینش ، وا  زا  اج  نآ  رد  شمدرم  زا  یهورگ  تفر و  برغم  هب  دنتشون و  وا  زا  اج  نآ  رد  شمدرم  زا  يرایـسب  تفر و  نمی  هب  و 

.دنتشون وا  زا  اج  نآ  رد  تفر و  قرشم 

ام دزن  ناسارخ  رد  همرکع  تفگ : هک  یفنح  دلاخ  نب  نمؤملا  دبع  زا  دامح ، نب  میعن  زا  حلاص ، نب  نامثع  نب  ییحی  درک  ثیدح  ارم 
.مریگب امش  نارادنامرف  ياه  مهرد  اهرانید و  زا  مدمآ  تفگ : دروآ ؟ ام  نیمزرس  هب  ار  وت  زیچ  هچ  متفگ : وا  هب  .دمآ 

: متفگ همرکع  هب  تفگ : هک  درک  تیاور  داوروبا  نبزیزعلادبع  زا  هلیمتوبا  اّما 

.مدش منارتخد  يارب  بسک  هب  راداو  تفگ : يدمآ ؟ ناسارخ  هب  يدرک و  كرت  ار  نیمرح 

« .دوب ادخ  لوسر  هنیدم ي  رد  شگرم  اّما 

نب مساق  زا  درو ، نبرابجلادبع  زا  شردپ ، زا  عیکو ، نبا  درک  ثیدـح  ار  ام  : » دـیوگ (1) ِهّللا »  َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو  : » ریـسفت رد  و 
هتخا تفگ : مدیسرپ ، وا  زا  سپ  هّللا » قلخ  نّریغیلف  مّهنرمآل  و   » سرپب همرکع  زا  نآ  هرابرد ي  تفگ : نم  هب  دهاجم  تفگ : هک  هزبوبا 
سپس .تسا  ندرک  هتخا  زا  ریغ  هک  دناد  یم  وا  دنگوس  دنوادخ  هب  دنک ! شتنعل  دنوادخ  دوش ؟ یم  هچ  ار  وا  تفگ : دهاجم  .ندرک 
َساّنلا َرَطَف  ِیتَّلا  ِهّللا  َتَرِْطف  : » يا هدینشن  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هدومرف ي  ایآ  تفگ : همرکع  مدیسرپ ، وا  زا  .سرپب  وا  زا  تفگ :

دنوادـخ دوش  یم  هچ  ار  وا  تفگ : مدرک  لقن  دـهاجم  يارب  .دـنوادخ  نید  يارب  هّللا ) نیدـل  : ) تفگ ِهّللا ؟ »  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  اـْهیَلَع ال 
« .دنک شیاوسر 

هک قارو  رطم  زا  يوحن ، نوراه  زا  میهاربا ، نب  ملسم  زا  ینثم ، درک  ثیدح  ارم  »
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 « ِهّللا َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمآـَل  َو   » تفگ غورد  تفگ : .متفگ  دـهاجم  هب  ار  ِهّللا »  َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف   » شا هدومرف  رد  همرکع  هتفگ ي  تفگ :
« .دنوادخ نید  هّللا ) نید  : ) ینعی

: تفگ .تسا  ندرک  هتخا  نآ  دـیوگ  یم  همرکع  دـش : هـتفگ  نـسح  هـب  : » دـیوگ فاـشک »  » رد هیآ (1)  نیا  ریـسفت  رد  يرـشخمز  و 
« .تسا دنوادخ  نید  نآ  تفگ ، غورد  همرکع 

، ءاثعشلاوبا و  يدبع ، نوراهوبا  و  همرکع ، نیمّدقتم : زا  جراوخ  ناگرزب  ندربمان  اب  میربب  نایاپ  هب  ار  اه  بهذم  : » تفگ یناتسرهش  و 
لاس رد  مدناوخ  يرذالب  باتک  زا  یلوص  طخ  هب  هچ  نآ  رب  انب  : » دـیوگ همرکع  لاح  حرـش  رد  توقای  (2)و  .عیمس » نب  لیعامسا  و 
زور کی  رد  رعاش  هّزع ي  ریثک  گرم  وا و  گرم  .دوب و  لاس  داتشه  شّنس  هک  یلاح  رد  درم ؛ شش  دص و  دش  هتفگ  و  جنپ ، دص و 

.تشاد ار  جراوخ  داقتعا  همرکع  دوب و  یعیش  ریثک  .دندناوخ و  زامن  نانآ  رب  دنتشاذگ و  ار  ود  نآ  سپ  .دوب 

« .تسا هدرک  دای  ار  وا  روباشین  خیرات  رد  عیب ، نبا  هّللادبع  نبدّمحم  هّللادبعوبا  مکاح 

رد دـش  كـاله  برغم  رد  همرکع  و  تفگ : هک  تسا  هدروآ  یبلک  نبا  زا  یلاوملا »  » باـتک رد  یباـعج  نبدّـمحم  رکبوبا  یـضاق  «و 
.درک یم  توعد  ندش  يرورح  هب  ار  مدرم  برغم  رد  سپ  دوب ، هدش  جراوخ  هیرورح ي  داقتعا  دراو  هک  یلاح 

هب ار  وا  ساـّبع  نب  هّللادـبع  نب  یلع  .دوب  كوـلمم  يا  هدـنب  همرکع  تشذـگرد ، ساـّبع  نب  هّللادـبع  یتـقو  تفگ : يزاوـها  یلعوـبا 
ار تردپ  شناد  ایآ  .تسین  يریخ  ار  وت  تفگ : وا  هب  دـمآ و  یلع  دزن  همرکع  .تخورف  رانید  رازهراهچ  هب  هیواعم  نبدـیزی  نبدـلاخ 

لیامت ءانغ  ندینش  هب  تشاد و  ار  جراوخ  داقتعا  واو  .درک  دازآ  ار  وا  دنز و  مه  هب  ار  هلماعم  هک  تساوخ  دلاخ  زا  سپ  یشورف ؟ یم 
.ملعا هّللاو  .تسب  یم  غورد  شبابرا  هب  وا  دش : هتفگ  شا  هرابرد  .تشاد و 

نیا متفگ : .دوب  هدش  هتـسب  حارتسم  رد  هب  همرکع  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  سابع  نب  هّللادبع  نب  ّیلع  رب  تفگ : ثراح  نب  هّللادـبع  و 
.ددنب یم  غورد  مردپ  رب  نیا  تفگ : دینک ؟ یم  ناتمالغ  اب  ار  راک 
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.تسب غورد  ساّبع  نبا  رب  همرکع  هک  هنوگ  نآ  دنبم  غورد  نم  رب  تفگ : شمالغ  هب  ّبیسم  نبا 

رد دنتفر ، وا  دزن  دیبع  نب  سنوی  یمیت و  نامیلـس  ینایتخـس و  بّویا  دمآ  هرـصب  هب  ساّبع  نبا  مالغ  همرکع  تفگ : نوراه  نبدیزی  و 
ار وا  دنوادخ  تفگ : سپـس  .داد  ارف  شوگ  دیوش ؛ تکاس  تفگ : همرکع  .دینـش  يزاوآ  هاگان  تفگ  یم  ثیدح  ناشیارب  هک  یلاح 

بّویا و  دنتـشگنزاب ، وا  دزن  سنوی  نامیلـس و  اّما  .تفگ  هک  هچ  نآ  دوب  بوخ  رایـسب  هچ  تفگ : ای  .دـناوخ  بوخ  یلیخ  هک  دـشکب 
: تفگ نوراه  نبدیزی  .تشگزاب  وا  دزن 

.درک بوخ  بّویا 

ار ام  مالـس  نبا  تفگ : یـشایر  .دـندُرم  زور  کی  رد  همرکع  رعاش و  ریثک  تفگ : هک  درک  لقن  یندـم  عفاـن  زا  یعمـصا ، زا  یـشایر 
دزن .دیبلط  ار  وا  نایلاو  زا  یکی  و  تشاد ، ار  جراوخ  داقتعا  همرکع  نوچ  دـندوب ، ریثک  هزانج ي  لابند  مدرم  رتشیب  هک : درک  ثیدـح 

« .دوب هلاس  داتشه  زور  نآ  و  کلملادبع ، نب  ماشه  نارود  رد  دُرم  تفه  دص و  لاس  هب  اجنامه  ات  دش  یفخم  نیصح  نبدوواد 

: متفگ مساق  هب  تفگ : هک  هرم  نب  نامثع  زا  درک  ثیدح  ار  ام  هدئاز ، نبدامح  » 

دودناریق و شورفریق و  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : ساّبع  نبا  درک  ثیدح  ار  ام  تفگ : ساّبع  نبا  مالغ  همرکع 
.دومرف یهن  شورف  هزوک  برچ و  يوبس  عرق و 

.دیوگ یم  ار  نآ  فالخ  بش  دیوگ و  یم  یثیدح  حبص  تسوگ  غورد  رایسب  همرکع  مردارب  رسپ  يا  تفگ : سپ 

هک هنوگ  نآ  دنبم  غورد  نم  رب  عفان -  يا  وت  رب  ياو  سرتب -  دـنوادخ  زا  دـیوگ : یم  عفان  هب  رمع  نبا  مدینـش  تفگ : ءاکب  نب  ییحی 
.تسب یم  غورد  ساّبع  نبا  رب  همرکع 

نینچ ارچ  وا  متفگ : .دوب  هدش  هتـسب  حارتسم  ِرد  هب  همرکع  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  ساّبع  نب  هّللادبع  نب  یلع  رب  تفگ  دّانز  نبدیزی 
(1) .ددنب » یم  غورد  مردپ  رب  تفگ : تسا ؟
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یمن جاجتحا  وا  ثیدح  هب  دوب ، اهایرد  زا  ییایرد  تشاد و  رایـسب  شناد  وا  تفگ : دعـس  نبدّمحم  : » دیوگ وا  لاح  حرـش  رد  يوون 
« .تشاد ار  جراوخ  داقتعا  نوچ  دنتفگ  دب  شا  هرابرد  مدرم  : » تفگ ناکلخ  نبا  (1)و  .دنیوگ » یم  دب  شا  هراب  رد  مدرم  و  دوش ،

.دوب هدـش  هتـسب  حارتسم  رَد  رب  همرکع  هک  یلاح  رد  مدـش  دراو  ساّبع  نب  هّللادـبع  نب  یلع  رب  تفگ : ثراحوبا  نب  هّللادـبع  : » تفگ
زا لضفم  نبرـشب  : » دـیوگ وا  لاح  حرـش  رد  يزم  (2)و  .ددـنب » یم  غورد  مردـپ  رب  وا  تفگ : دـینک ؟ یم  نینچ  ناـتمالغ  هب  مـتفگ :

ٍتاقِـساب َلْخَّنلا  َو  : » میدیـسرپ هیآ  نیا  هرابرد ي  همرکع  زا  دیعـس  نب  هّللادبع  نم و  تفگ : هک  درک  لقن  میثخ  نب  نامثع  نب  هّللادبع 
ریبج نبدیعـس  دزن  سپ  تفگ : .تسا  ناشنامیاز  ماگنه  نانز  ریـش  ندمآ  درگ  دننام  نآ  رد  ریـش  ندـمآدرگ  تفگ : ٌدیِـضَن » ٌْعلَط  اَهل 

.نآ ندوب  ینالوط  ینعی  ندوب ) قساب   ) قوُسب تفگ ، غورد  تفگ : مدرک  وگزاب  شیارب  ار  نآ  متشگزاب و 

لقن ریبج  نبدیعس  يارب  ار  نآ  تفگ : .تشاد  تهارک  نیمز  هراجا ي  زا  وا  هک  درک  لقن  همرکع  زا  يرزج  میرکلادبع  زا  لیئارسا  و 
: تفگ غورد  همرکع  تفگ : مدرک ،

.تسا عرز  نودب  نیمز  هنالاس  هراجا ي  دیهد  ماجنا  هک  يراک  نیرتهب  تفگ : ساّبع  نبا  مدینش 

: تفگ مدیـسرپ  همرکع  هراـبرد ي  نیریـس  نبدّـمحم  زا  تفگ : نوـنجم  بیعـشوبا  راـنید  نب  تلـص  زا  لـقن  هب  میهاربا  نـب  ملـسم  و 
.تسوگ غورد  نکیلو  دشاب ، تشهب  لها  زا  هک  موش  یمن  تحاران 
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تـسود هک  ییاهزیچ  دهد و  یم  رازآ  ار  ام  همرکع  متفگ : نیریـس  نبدّمحم  هب  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  رانید  نب  تلـص  زا  رماع  و 
زا ار  ام  دـناریمب و  ار  وا  هک  منک  یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  دوب : یمرن  نآ  رد  هک  تفگ  ینخـس  .دـناوخ  یم  نامـشوگ  هب  میرادـن 

« .دنک تحار  وا  تسد 

.دوب وگغورد  رایسب  تفگ : ییحی  .دندرب  مان  همرکع  زا  بّویا  يراصنا و  دیعس  نب  ییحی  مدینش  تفگ : دلاخ  نب  بهو  و 

: تفگ هک  درک  لقن  یموزخم  همرکع ي  نب  هّللادبع  نب  ماشه  زا  یلیعامسا  رکبوبا  و 

.دوب هقث  ریغ  هک  مدید  ار  ساّبع  نبا  مالغ  همرکع  تفگ : یم  بیذ  یبا  نبا  مدینش 

همرکع کلام  دنتفگ : هک  كاحـض  نبدّمحم  یندم و  هّللادبع  نب  فرطم  یـسیع و  نب  نیعم  زا  درک  لقن  یمازح  رذنم  نب  میهاربا  و 
.دوشن هتفرگ  يزیچ  وا  زا  هک  داد  یم  روتسد  تسناد و  یمن  هقث  ار 

دنوادخ هب  دندرک  ثیدح  میارب  تفگ : یم  دیعس  نب  ییحی  مدینش  هک  مدید  ینیدم  نب  یلع  باتک  رد  تفگ : همثیخوبا  نبرکبوبا  و 
؟ دناوخ یم  زامن  ایآ  تفگ : بّویا  .دناوخ  یمن  بوخ  ار  زامن  هک  دندرک  دای  ار  همرکع  شیارب  هک  بّویا  زا  دنگوس 

.تشاد اپرب  ار  درن  يزاب  هداتسیا  هک  مدید  تفگ : هک  بیرک  نب  نیدشر  زا  درک  لقن  یسوم  نب  لضف  و 

.دوب لقع  مک  تفگ : درک و  دای  ار  همرکع  بّویا ، هک : درک  لقن  هیلع  نب  لیعامسا  زا  نامیلس  نبدمحا 

.دشاب نینچ  نیا  رگا  تفگ  یم  دوخ  اب  سپس  درک  یم  لقن  ار  ثیدح  همرکع  تفگ : دیعس 

هیرفـص تفر و  اج  نآ  هب  هک  نیا  زج  تشاذـگن  ار  ییاـج  و  تشاد ، ار  جراوخ  داـقتعا  نکیلو  دوب  مدرم  نیرتاـناد  زا  تفگ : دـمحا 
.دوب نانآ  دزن  یتّدم  اریز  دنتفرگ ؛ همرکع  زا  ار  دوخ  هدیقع 

حاحـص هدودحم ي  زا  ار  وا  ثیدح  نیرّخأتم  زا  یـضعب  نکیل  دندرک ، جاجتحا  شثیدح  هب  نیـشیپ  ناگرزب  تفگ : دمحاوبا  مکاح 
نیـصح نبدوواد  دزن  دیبلط ، ار  وا  هنیدم  نایلاو  زا  یکی  تشاد ، ار  جراوخ  رظن  تفگ : يریبز  هّللادـبع  نب  بعـصم  .دـندرک و  نوریب 

.دُرم هک  نیا  ات  دش  یفخم 

یصخش تفگ : .دندُرم  زور  کی  رد  ساّبع ، نبا  مالغ  همرکع  ریثک و  تفگ : درک و  لقن  دانزوبا  زا  یعمصا ، زا  یجنـس ، دووادوبا  و 
مدرم هک  داد  ربخ  ارم  یعمصا  زا  ریغ 
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.دندرک اهر  ار  همرکع  هزانج ي  دندرک و  عییشت  ار  ریثک  هزانج ي 

.دندرکن عییشت  رهش  ناهایس  زج  ار  نانآ  تفگ : يدروارد  زا  لقن  هب  ریکب ، نب  ییحی  و 

ِرد هب  زور  کی  رد  هزع  ریثک  هزانج ي  وا و  هزانج ي  تفگ : یم  اه  یندـم  زا  یکی  مدینـش  تفگ : هک  هدـش  لقن  ینیدـم  نب  یلع  زا 
.درکن تیاور  وا  زا  کلام  ور  نیا  زا  تفرن و  نآ  يوس  هب  دجسم  مدرم  زا  یسک  سپ  دیسر ، دجسم 

نوچمه همرکع  .دندرک  بّجعت  ناشرواب  رد  فالتخا  گرم و  ینامزمه  زا  مدرم  تفگ : مساق  نبدلاخ  زا  ریغ  یـسک  تفگ : يدقاو 
وا لاح  حرش  رد  یبهذ  (1) .تشاد » نامیا  تعجر  هب  دوب و  یعیش  ریثک  و  دندرک ، یم  ریفکتار  یصخش  هاگن  کی  اب  هک  دوب  جراوخ 

مهّتم ار  وا  نم  اّما  تفگ : سپـس  دش  تکاس  يا  هظحل  دش ؟ یم  مهّتم  همرکع  ایآ  دـش : هتفگ  بّویا  هب  تفگ : دـیز  نبدامح  : » تفگ
.منک یمن 

: تفگ ییحی  دـندرک ، دای  همرکع  زا  .مدـید  ار  بویا  يراصنا و  دیعـس  نب  ییحی  تفگ : هک  بهو  درک  ثیدـح  ار  اـم  تفگ  ناـفع 
.دوبن وگ  غورد  وا  تفگ : بّویا  تسوگ ، غورد 

هب دوب ، حارتسم  ِرَد  رب  يدنب  رد  همرکع  مدش ، دراو  هّللادبع  نب  یلع  رب  تفگ : ثراح  نب  هّللادبع  زا  دایزوبا ، زا  لقن  هب  دیزی  نبریرج 
.ددنب یم  غورد  مردپ  رب  ثیبخ  نیا  تفگ : یسرت ؟ یمن  دنوادخ  زا  ایآ  متفگ : وا 

.درک بیذکت  ار  همرکع  هک  دوش  یم  تیاور  ّبیسم  نبا  زا  و 

: تفگ مدـید ؛ شا ، یگدـنز  زور  نیرخآ  رد  ار  دـیز  نبدامح  تفگ : درک و  ثیدـح  ار  ام  شادـخ  نبدـلاخ  زا  حـصان  نب  بیـصح 
نآ هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  ار  دنوادخ  مراد  تهارک  نوچ  ما ، هدرکن  لقن  یـسک  يارب  زگره  هک  منک  یم  لقن  ناتیارب  ار  یثیدح 
هب ات  داتـسرف  ورف  ار  نآرق  هباشتم  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : دنک و  یم  ثیدح  همرکع  زا  بویا  مدینـش  مشاب : هدرکن  لقن  ار 

.دیامن هارمگ  ار  ناقساف  دنک و  تیاده  نآ  هب  ات  داتسرف  ورف  ار  نآ  هکلب  تسا ! یثیبخ  تشز و  ترابع  هچ  متفگ : .دنک  هارمگ  نآ 
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حـسم شفک  يور  دـیاب  هک  هدـش  يراج  نیا  رب  ریدـقت  تفگ : ساّبع  نبا  دـیوگ ، یم  همرکع  متفگ : اطع  هب  و  دـیوگ : هفیلخ  نبرطف 
طئاغ رد  هک  دنچ  ره  درادن  یلاکشا  شفک  ود  رب  ندیـشک  حسم  دیوگ : یم  ساّبع  نبا  مدینـش  تفگ : غورد  همرکع  تفگ : .دیـشک 

.تسا زیاج  اپ  ود  رب  ندرک  حسم  هک  تسا  دقتعم  نانآ  زا  یضعب  دنگوس  دنوادخ  هب  تفگ : اطع  .دشاب  هتفر 

يوس هب  داتسیا ، یم  زاب  شثیدح  زا  درک و  یم  زیهرپ  دنوادخ  زا  ساّبع  نبا  هدنب ي  رگا  دیوگ : سوواط  زا  لقن  هب  هرسیم  نب  میهاربا 
.دنتفاتش یم  وا 

زا هک  موش  یمن  تحاران  تفگ : مدیسرپ ، همرکع  هرابرد ي  نیریس  نبدّمحم  زا  تفگ : بیعشوبا  تلص  زا  لقن  هب  میهاربا  نب  ملـسم 
.تسوگ غورد  وا  نکیلو  دشاب  تشهب  لها 

؟ تسوکین نیا ، دننام  مه  امش  نسَح  ایآ  تفگ : درک و  ثیدح  میتفر ، همرکع  دزن  دیوگ : بّویا  زا  لقن  هب  هنییع  نبا 

: تفگ یموزخم و  هّللادبع  نب  ماشه  درک  ثیدح  ار  ام  تفگ  رذنم  نب  میهاربا 

.دوبن هقث  مدید و  ار  همرکع  دیوگ : یم  بئذوبا  نبا  مدینش 

مدرم دوش و  یمن  جاـجتحا  شثیدـح  هب  دوب و  اـهایرد  زا  ییاـیرد  دوب ، رایـسب  ثیدـح  ملع و  ياراد  همرکع  تفگ : دعـس  نبدّـمحم 
« .دنیوگ یم  نخس  شا  هرابرد 

.تشادن وا  زا  تیاور  هب  داقتعا  تشاد و  هارکا  همرکع  ندرب  مان  زا  کلام  مدینش  تفگ : هّللادبع  نب  فرطم  «و 

اب تراـیز  زا  شیپ  هک  يدرم  هراـبرد ي  رگم  دـشاب  هدرک  ثیدـح  همرکع  يارب  يزیچ  کـلام  هک  متـسنادن  تفگ : لـبنح  نبدـمحا 
.درک تیاور  همرکع  زا  روث  زا  ار  نآ  .دوش  رتسبمه  شرسمه 

زا دنگوس  ادخ  هب  دیوگ - : یم  دیعـس  نب  ییحی  مدینـش  دوب  هتـشون  هک  مدـید  ینیدـم  نب  ّیلع  باتک  رد  تفگ : همثیخوبا  نبدـمحا 
؟ دناوخ یم  زامن  ایآ  تفگ : بویا  دناوخ ، یمن  بوخ  ار  زامن  همرکع  هک  دنتفگ  وا  هب  هک  دندرک  ثیدح  ارم  بویا 

.مدید درن  يزاب  لاح  رد  ار  همرکع  تفگ : يدرم  زا  لقن  هب  ینانیس  لضف 
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: تفگ .دیسر  ششوگ  هب  ییانغ  يادص  .دنتفر  وا  دزن  یمیت  نامیلس  سنوی و  بویا و  دمآ ، هرـصب  هب  همرکع  تفگ : نوراه  نبدیزی 
.دنتشگنزاب وا  دزن  یمیت  نامیلس  سنوی و  اّما  .دناوخ  بوخ  هچ  دشکب ، ار  وا  دنوادخ  تفگ : سپس  .دیوش  تکاس 

میدوب و برغم  رد  تفگ : هک  نارمعوبا  نبدـلاخ  زا  یمرـضح  نامیلـس  نبدالخ  درک  ثیدـح  ار  ام  تفگ : رـصم  رد  دـلاخ  نبورمع 
رضاح جح  مسوم  رد  هک  ار  یناسک  همه  نآ  اب  ات  دوب  متسد  رد  يا  هبرح  متـشاد  تسود  تفگ : وا  دوب ، ام  دزن  جح  نامز  رد  همرکع 

.منزب دندوب ،

رفاک ، تسا دجسمرد  هکنآره  تفگو : داتسیادجسم  ِرَدرب  همرکع  : تفگ هکدرک  لقن  شدجزا  یمرضح  بوقعیزا  لقن  هب  ینیدم  نبا 
.تشاد ار  هّیضابأ  داقتعا  وا  .تسا 

هتفرگ وا  زا  دنتـسه  برغم  رد  هک  یجراوخ  .دور  برغم  هب  تساوخ  یم  هک  یلاـح  رد  دـمآ  رـصم  هب  همرکع  تفگ : ریکب  نب  ییحی 
.دنا

هک درک  اعّدا  و  تفگ : .تشاد  ار  جراوخ  داقتعا  همرکع  تفگ : يریبز  بعـصم  .تشاد  ار  يرورح  هدجن  داقتعا  تفگ : ینیدـم  نبا 
.دوب جراوخ  داقتعا  رب  ساّبع  نبا 

: تفگ هک  حابروبا  نباطع  زا  سیق  نبرمع  درک  ثیدح  ار  ام  تفگ : رازن  نبدلاخ 

.دوب هیضابا  هقرف ي  زا  همرکع 

تشاذگن ار  ییاج  تشاد و  ار  هیرفـص  داقتعا  یلو  دوب  مدرم  نیرتاناد  زا  همرکع  دیوگ : یم  لبنح  نبدمحا  مدینـش  تفگ : بلاطوبا 
هب .درک و  یم  بلط  ار  ناشیاه  هزیاج  تفر و  یم  ناریما  شیپ  .اقیرفا  رـصم و  نمی و  ماش و  ناـسارخ و  تفر : اـج  نآ  هب  هک  نیا  زج 

.داد وا  هب  يا  هقان  هک  تفر  سوواط  دزن  دنج 

نامه ات  دش  یفخم  نیصح  نبدوواد  دزن  هنیدم  رد  دیبلط ، ار  وا  هنیدم  یلاو  تشاد ، ار  جراوخ  داقتعا  همرکع  تفگ : يریبز  بعصم 
عییـشت و ار  ریثک  هزانج ي  مدرم  .دندُرم  زور  کی  رد  هّزع  ریثک  همرکع و  تفگ : درک و  تیاور  یجنـس  دبعم  نب  نامیلـس  .دُرم و  اج 

.دندرک اهر  ار  همرکع  هزانج ي 

.دندرکن عییشت  ار  ود  نآ  هنیدم  ناهایس  زج  .دندُرم  زور  کی  رد  هّزع  ریثک  همرکع و  تفگ : يدروارد  زیزعلادبع  و 
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ار هزع  ریثک  ساـّبع و  نبا  مـالغ  همرکع  هزاـنج ي  هک  رهظزادـعب  تفگ : هک  درک  لـقن  شردـپ  زا  کـلام  زا  سیواوبا  نب  لیعامـسا 
.دور ود  نآ  يوس  هب  دجسم  لها  زا  یسک  مدینشن  دندروآ ،

.تفه دص و  لاس  دنتفگ : یهورگ  شش و  دص و  لاس  دنتفگ : نارگید  مثیه و  .دُرم و  جنپ  دص و  لاس  دنتفگ : یهورگ 

.تسب غورد  ساّبع  نبا  رب  همرکع  هک  هنوگ  نآ  وگم  غورد  نم  رب  تفگ : درب ، شمالغ ، هب  ّبیسم 

.تسنادن حیحص  ار  نآ  شریسفت  رد  دوواد  نبدینس  .تفگ و  نینچ  عفان  هب  هک  دوش  یم  لقن  مه  رمع  نبا  زا  نیا  و 

، منزن وت  رب  هنایزات  دص  کی  رگا  تفگ : شمالغ  هب  هک  يدرم  هرابرد ي  همرکع ، زا  لوحا  مصاع  زا  دابع  نبدابع  درک  ثیدح  ار  ام 
رد ار  نآ  .تسا  ناطیـش  ياه  مدـق  زا  نیا  .دـهد  یمن  قالط  ار  شرـسمه  دـنز و  یمن  هناـیزات  ار  شمـالغ  تفگ : .تسا  هقلطم  منز 

فرظ زا  ساّبع : نبا  مالغ  همرکع  : » دیوگ ءافعـضلا » یف  ینغملا   » باتک رد  (1)و  .تسا » هدروآ  ِناْطیَّشلا »  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  ال   » ریـسفت
رفن نیدنچ  دـش ، مهّتم  جراوخ  داقتعا  نتـشاد  هب  شملع ؛ رطاخ  هب  هن  دوب  شا  هدـیقع  تهج  هب  وا  رب  دراو  تاداقتنا  دوب ، شناد  ياه 

ملـسم اّما  تسناد ، دـمتعم  ار  وا  يراخب  .ملعا و  هّللاو  .دـندرک  بیذـکت  ار  وا  کلام  نیریـس و  نبا  دـهاجم و  اّما  .دنتـسناد  هقث  ار  وا 
رب هک  دنا  هتفگ  شا  هرابرد  : » دیوگ ظاّفحلاهرکذـت »  » باتک رد  (2)و  .درک » تیاور  وا  زا  ییاهنت  هب  هن  يرگید و  صخـش  اب  نورقم 

« .دندرک یم  يرود  وا  زا  ملسم  کلام و  ور  نیا  زا  و  تسا ، جراوخ  داقتعا 

وا يوس  هب  درک ، یم  يراددوخ  شیاه  ثیدح  یـضعب  زا  دیـسرت و  یم  دنوادخ  زا  ساّبع  نبا  هدـنب ي  رگا  تفگ : سوواط  : » تفگ
(3) .دنتفاتش » یم 
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یم بیذکت  ارم  رـس  تشپ  رد  هک  نانیا  ایآ  تفگ : همرکع  هک  درک  لقن  بّویأ  زا  دیز  نبدامح  : » دـیوگ وا  لاح  حرـش  رد  رجح  نبا 
.دنا هدرک  بیذکت  ًاعقاو  ارم  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  دننک  بیذکت  ارم  میوربور  رگا  دننک ؟ یم  بیذکت  ارم  زین  میوربور  رد  دننک ،

هدیسرپ رگا  دوب ، هدینش  رفن  ود  زا  ار  یثیدح  رگا  .دوب  کبـس  لقع و  مک  همرکع  تفگ : هک  دیوگ  دوسألاوبا  زا  لقن  هب  هعیهل  نبا  و 
رایسب هچ  دنتفگ : یم  سپ  .درک  یم  ثیدح  یمود  زا  دش ، یم  هدیسرپ  وا  زا  رگید  راب  سپس  درک ، یم  ثیدح  رفن  کی  زا  دش ، یم 

.تسوگ غورد 

: تفگ ساّبع  نبا  درک ، مالس  وا  رب  دمآ و  ساّبع  نبا  دزن  سپس  دنام ، وا  شیپ  هام  شش  تفر و  يرورح  هدجن  دزن  تفگ : هعیهل  نبا 
.تفگ یم  ثیدح  هدجن  داقتعا  ربانب  وا  .دمآ  ثیبخ 

.دروآ دوجو  هب  ار  هیرفص  داقتعا  برغم  مدرم  يارب  هک  دوب  یسک  نیلّوا  دیوگ : دوسألاوبا  زا  لقن  هب  هعیهل  نبا  و 

، دش دراو  هناخ  نیا  هب  دورب ، برغم  هب  تساوخ  یم  دمآ و  رصم  هب  همرکع  دیوگ : یم  ریکب  نبا  مدینـش  تفگ : نایفـس  نب  بوقعی  و 
.دنتفرگ وا  زا  ار ) ناشداقتعا  ، ) دنتسه برغم  رد  هک  یجراوخ  سپ  تفر ، برغم  يوس  هب  هاگنآ 

.تشاد ار  هدجن  داقتعا  همرکع  تفگ : ینیدم  نب  یلع  و 

.دوب هیرفص  بهذم  هب  دقتعم  همرکع  هکنیا  رطاخ  هب  طقف  تسا ؛ هدربن  مان  ار  همرکع  سنا ، نب  کلام  تفگ : نیعم  نب  ییحی  و 

.دوب هیضابا  هقرف ي  زا  تفگ : اطع  و 

.دوب هیرفص  هقرف ي  زا  وا  دوش : یم  هتفگ  تفگ : دوب ؟ اه  یضابا  زا  همرکع  متفگ : دمحا  هب  تفگ : یناجزوج  و 
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رد زورما  متـشاد  تسود  تفگ : .دش  دراو  ام  رب  اقیرفا  رد  جح  نامز  همرکع  دیوگ : نارمعوبا  نبدلاخ  زا  لقن  هب  نامیلـس  نبدالخ  و 
.دندرک كرت  ار  وا  اقیرفا  مدرم  زور  نآ  زا  تفگ : .مدز  یم  تسار  پچ و  هب  نآ  اب  متشاد و  تسد  هب  يا  هبرح  مدوب و  جح  مسارم 

.دوب نانچ  مه ، شیالوم  هک  درک  اعّدا  تشاد و  ار  جراوخ  بهذم  همرکع  تفگ : يریبز  بعصم  و 

: دیوگ یم  عفان  هب  رمع  نبا  مدینش  تفگ : ءاکب  ییحی  زا  لقن  هب  زارخ  فلخوبا  و 

.تسب غورد  ساّبع  نبا  رب  همرکع  هک  هنوگ  نآ  دنبم ؛ غورد  نم  رب  عفان و  يا  وت  رب  ياو  .سرتب  ادخ  زا 

نآ دـنبم  غورد  نم  رب  دُرب  يا  تفگ : یم  دُرب  شمالغ  هب  وا  تفگ : هک  درک  لـقن  ّبیـسم  نبدیعـس  زا  شردـپ  زا  دعـس  نب  میهاربا  و 
.ددنب یم  غورد  ساّبع  نبا  رب  همرکع  هک  هنوگ 

هنوگ نآ  دنبم  غورد  نم  رب  تفگ : عفان  هب  رمع  نبا  هک  يا  هدینش  ایآ  مدیسرپ : سنا  نب  کلام  زا  تفگ : عابط  یـسیع  نب  قاحـسا  و 
.تسا هتفگ  دُرب  شمالغ  هب  ار  نآ  ّبیسم  نبدیعس  هک  دیسر  نم  هب  نکیل  هن ، تفگ : تسب ؟ یم  غورد  ساّبع  نبا  رب  همرکع  هک 

حارتسم ِرد  رب  همرکع  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  ساّبع  نب  هّللادبع  نب  یلع  رب  تفگدایز : وبا  نبدیزی  زا  لقن  هب  دیمحلادبع  نبریرج  و 
هب دیوگ ، یناسارخ  ءاطع  زا  لقن  هب  دعـس  نب  ماشه  .ددـنب و  یم  غورد  مردـپ  رب  وا  تفگ : تسا ؟ نینچ  ارچ  متفگ : .دوب  هدـش  هتـسب 

.دوب مرحم  هک  یلاح  رد  درک  جاودزا  هنومیم  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنک  یم  اعّدا  همرکع  متفگ : ّبیسم  نبدیعس 
.دنتفگ ثیبخ  ود  ره  تفگ :

نم زا  نآرق  هرابرد  تفگ : .دیـسرپ  نآرق  زا  يا  هیآ  هرابرد ي  ّبیـسم  نبدیعـس  زا  یـصخش  تفگ : هرم  نبورمع  زا  لـقن  هب  هبعـش  و 
.همرکع ینعی  .تسین  هدیشوپ  وا  رب  نآ  زا  يزیچ  دنک  یم  نامگ  هک  سرپب  یسک  زا  نآ  هرابرد ي  .سرپم 

، تفگ غورد  همرکع  تفگ : .تسا  هدرک  عنم  اه  شفک  رب  حـسم  زا  باتک  دـیوگ  یم  همرکع  متفگ : اطع  هب  دـیوگ : هفیلخ  نبرطف  و 
.یشاب هدمآ  نوریب  حارتسم  زا  دنچ  ره  نک  حسم  اه  شفک  رب  تفگ : یم  ساّبع  نبا  مدینش 

ریبج نبدیعـس  يارب  ار  نآ  تفگ : .تشاد  یمن  تسود  ار  نیمز  ندرک  هراجا  همرکع  تفگ : يرزج  میرکلادـبع  زا  لـقن  هب  لیئارـسا 
غورد همرکع  تفگ : مدرک  لقن 
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.تسا عرز  نودب  نیمز  هنالاس  هراجا  دیهد  یم  ماجنا  هک  يراک  نیرتهب  تفگ : یم  ساّبع  نبا  مدینش  تفگ ،

.دوب وگ  غورد  وا  تفگ : هک  درک  لقن  يراصنا  دیعس  نب  ییحی  زا  دلاخ  نب  بیهو 

وا زا  داد  یم  روتسد  تسناد و  یمن  هقث  ار  همرکع  کلام  تفگ : هک  درک  لقن  نارگید  یـسیع و  نب  نعم  زا  لقن  هب  رذنم  نب  میهاربا 
.دنریگنرب

.یکدنا زیچ  يرآ  تفگ : .درک  تیاور  وا  زا  يدرم ، زا  متفگ : .تشاد  هارکا  همرکع  زا  کلام  تفگ : نیعم  نبا  زا  لقن  هب  يرود 

مناد یمن  زئاج  یـسک  يارب  تفگ : .تسا  رکفدب  همرکع  هب  تبـسن  سنا  نب  کلام  ینعی  وا  هک  دـنک  یم  لقن  یعفاش  زا  لقن  هب  عیبر 
.دریذپب ار  وا  ثیدح  هک 

.تسا رت  هقث  ساّبع ، نبا  مالغ  همرکع  زا  یموزخم  دلاخ  نبا  ینعی  همرکع -  دیوگ : لبنح  نبدمحا  زا  لقن  هب  قاحسا  نب  لبنح 

.مناد یمن  دوش و  یم  لقن  فلتخم  وا  زا  هک  تسا  برطضم  همرکع  ثیدح  تفگ : هّللادبعوبا 

.دوب لقع  مک  تفگ : درب و  مان  ار  وا  بّویا  دیوگ : هّیلع  نبا 

: متفگ .تمایق  زور  تفگ : .مدیـسرپ  يْربُْکلا »  َهَشْطَْبلا   » هراـبرد ي وا  زا  مدرک  تاـقالم  ار  همرکع  دـیوگ : میهاربا  زا  لـقن  هب  شمعا 
.تسا ردب  زور  تفگ : هک  داد  ربخ  نم  هب  دیسرپ  وا  زا  نآ  زا  دعب  هک  یسک  .ردب  زور  تفگ : یم  هّللادبع 

نانچ نینچ و  ساّبع  نبا  مالغ  همرکع  متفگ : مساق  هب  دـیوگ : هّرم  نب  نامثع  زا  لقن  هب  هداـبع  نب  حور  هدـئاز و  نبداـمح  نب  ساـّبع 
.دیوگ یم  ار  نآ  فلاخم  بش  دیوگ و  یم  یثیدح  حبص  .تسوگ  غورد  همرکع  مردارب ، رسپ  يا  تفگ : .تفگ 

نبا مدینـش  تفگ : تفگ و  یثیدح  همرکع  تفگ : هک  درک  ثیدح  ارم  نامحّرلادبع  زا  مردپ  تفگ : نامحّرلادـبع  نب  نعم  نب  مساق 
: تفگ .تفگ  یم  نانچ  نینچ و  ساّبع 

: تفگ .يرآ  متفگ : یـسیونب ؟ ار  نآ  یهاوخ  یم  تفگ : .يرآ  متفگ : درک ؟ نامداش  ار  وت  تفگ : .رواـیب  ار  تاود  مـالغ  يا  متفگ :
.متفگ مدوخ  رظن  اب  ار  نآ 

دیسرت یم  ادخ  زا  ساّبع  نبا  مالغ  رگا  تفگ : سوواط  زا  لقن  هب  هرسیم  نب  میهاربا 
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« .دنتفاتش یم  وا  يوس  هب  درک ، یم  يراددوخ  شثیدح  زا  و 

حاحص هدودحم ي  زا  ار  وا  ثیدح  نیرّخأتم  زا  یضعب  یلو  دندرک  جاجتحا  وا  ثیدح  هب  نیـشیپ  نایاوشیپ  تفگ : دمحاوبا  مکاح  » 
.دندرک نوریب 

اج نامه  ات  دش  یفخم  نیصح  نبدوواد  دزن  دیبلط ، ار  وا  هنیدم  نایلاو  زا  یکی  دوب ، جراوخ  بهذم  هب  دقتعم  تفگ : يریبز  بعصم 
.دُرم

یلع زا  لـقن  هب  بوقعی  .دُرم  هنیدـم  رد  لاس 104  تفگ : هک  دـندرک  لقن  ینیدـم  نب  یلع  زا  لـقن  هب  نایفـس  نب  بوقعی  يراـخب و 
هزانج وا و  هزانج ي  تفگ : یم  هنیدم  مدرم  زا  یکی  مدینـش  .دـندرک و  هیارک  شیارب  ار  رفن  راهچ  درکن و  لمح  ار  وا  یـسک  دوزفا :

.دندرک اهر  ار  همرکع  عییشت و  ار  ریثک  هزانج ي  مدرم  تفگ : .دماین  شیوس  هب  یسک  .دیسر  دجسم  رد  هب  زور  کی  هزع  ریثک  ي 

.دشن رضاح  یسک  ریثک  همرکع و  هزانج ي  رب  و  تفگ : نکیلو  دش  لقن  نینچ  زین  دمحا  زا 

.درکن تیاور  وا  زا  کلام  ور  نیا  زا  دندرکن و  عییشت  ار  ود  نآ  ناهایس  زج  تفگ : نکیل  تفگ ، یلبق  دننام  يدروارد 

ياج زا  ود  نآ  عییـشت  يارب  دجـسم  لها  زا  یـسک  مدینـشن  تفگ : نکیلو  درک  لقن  ار  نآ  دـننام  شردـپ  زا  لقن  هب  سنا  نب  کـلام 
.دزیخرب دوخ 

، ] داد ربخ  ارم  یعمصا  زا  ریغ  یـسک  دندُرم ، زور  کی  رد  همرکع  ریثک و  تفگ : دانزوبا  نبا  زا  یعمـصا  زا  لقن  هب  یجنـس  دووادوبا 
[ .دندرک اهر  ار  همرکع  هزانج ي  دندرک و  عییشت  ار  ریثک  هزانج ي  مدرم  تفگ :

.دُرم لاس 105  دنتفگ  رگید  رفن  دنچ  یلع و  نبورمع 

.دوب هلاس  داتشه  هک  یلاح  رد  تشذگرد  لاس 105  هک  تفگ  میارب  دوواد  ما  شرتخد  تفگ : يدقاو 

.تشذگرد لاس 104  دنتفگ : يدع  نب  مثیه  انیبان و  رمعوبا 

.تسا یمّهوت  نیا  تشذگرد و  لاس 115  وا  دش : هتفگ  .تشذگرد و  لاس 107  دنتفگ : رفن  نیدنچ  هبیشوبا و  نب  نامثع 
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رگم تفگ : بّویا  دهد ، یمن  ماجنا  بوخ  ار  زامن  هک  نیا  دش و  دای  بویا  دزن  همرکع  هک  درک  لقن  لخدملا »  » رد یلیعامسا  میوگ :
؟ دناوخ یم  زامن 

.مدید ار  وا  نم  دوبن و  هقث  همرکع  تفگ : یم  بیذوبا  نبا  مدینش  هدش : لقن  یموزخم  هّللادبع  نب  ماشه  زا 

.تشادن وا  زا  تیاور  هب  هدیقع  دیدنسپ و  یمن  ار  همرکع  رکذ  کلام  فرطم : زا  لقن  هب 

هب اـم  اـّما  دـیوگن ؛ ثیدـح  ناـمیارب  هک  دروخ  یم  دـنگوس  وا  میتفر ، یم  همرکع  دزن  تفگ : هک  درک  لـقن  بویا  زا  مزاـح  نبریرج 
ینیع (1) .تسا » نآ  هرافک ي  امـش  يارب  نم  نتفگ  ثیدح  داد : خساپ  تفگ ، وا  هب  ار  بلطم  نیا  يدرم  .میتشادن  يدیما  وا  دنگوس 

هب نانآ  حرج  هکنیا  رب  هدش  لمح  نیا  .دنا و  هدرک  حرج  ار  نانآ  نیمّدقتم  زا  یضعب  هک  دنتسه  یهورگ  حیحـص ، رد  متفه : : » تفگ
ار نآ  لاثم  حالـص  نبا  .دوش و  نییبت  ریـسفت و  مومع  دزن  نآ  ّتلع  هکنیا  رگم  دوش  یمن  تباـث  بیع  .تسا و  هدـشن  تباـث  وا  طرش 

جاجتحا دیعس  نبدیوس  هب  ملسم  تفگ : .نارگید  و  قوزرم ، نبورمع  یلع و  نب  مصاع  و  سیواوبا ، نب  لیعامـسا  و  هتـسناد ، همرکع 
هک دنتـشاد  هدـیقع  نانآ  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  رما  نیا  و  تفگ : تفای ، ترهـش  ناـش  هراـبرد  نعط  هک  ناـنآ  زا  یهورگ  هب  درک و 

.دوش ریسفت  شتّلع  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هتفریذپ  حرج 

هک هنوگ  نآ  دـنبم  غورد  نم  رب  تفگ : عفاـن  هب  رمع  نبا  همرکع ، هراـبرد ي  اـّما  .تسا  هدـش  ریـسفت  ناـنآ  هراـبرد ي  حرج  میوـگ :
جراوـخ بهذـم  تفگ : دـمحا  .دـندرک و  بیذـکت  ار  وا  کـلام  نیریـس و  نبا  دـهاجم و  .تسب و  یم  غورد  ساـّبع  نبا  رب  همرکع 

هقث ار  وا  روـهمج  تشاد و  ار  فیـس  بهذـم  دوـش : یم  هتفگ  .تشاد و  ار  هدـجن  بهذـم  تفگ : ینیدـم  نبا  .تـشاد و  ار  هـیرفص 
هب برغم  رد  هک  یـسک  نیتسخن  دیوگ : لئاوألا »  » رد یطویس  (2) .دوبن » هیرفـص  غّلبم  وا  هک  دیاش  دـندرک و  جاجتحا  وا  هب  هتـسناد و 

هیرفص بهذم 
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« .درک لقن  دوسألاوبا  زا  هعیهل  نبا  لقن  زا  رکاسع  نبا  .دوب  ساّبع  نبا  مالغ  همرکع  دش ، لئاق 

: دش هتفگ  : » دیوگ همرکع  لاح  حرش  رد  هاکشملا » لاجر   » رد يولهد  قحلادبع 

دنبم غورد  نم  رب  سرتب و  دنوادخ  زا  تفگ : عفان  هب  رمع  نبا  .داد و  یم  تبـسن  زین  ساّبع  نبا  هب  ار  نآ  و  دوب ، جراوخ  بهذم  رب  وا 
بـش دـیوگ و  یم  ثیدـح  حبـص  تسوـگ ، غورد  همرکع  تفگ : مساـق  : » تفگ .تسب » غورد  ساـّبع  نبا  رب  همرکع  هک  هنوـگ  نآ 

یم وا  يوس  هب  درک ، یم  يراددوخ  شثیدـح  زا  دیـسرت و  یم  ادـخ  زا  ساـّبع  نبا  مـالغ  رگا  تفگ : سوواـط  .دـنک و  یم  شومارف 
« .دنتفاتش

سیوُا نب  لیعامسا  لاح  حرش 

اـه و بیع  .تسا و  کـلام  رهاوـخ  رـسپ  هک  دـشاب  یم  سیوا » یبا  نبا  هب  فورعم  یحبـصا  هّللادـبع  نب  لیعامـسا  مود  قـیرط  رد  و 
« ءافعضلا  » باتک رد  یئاسن  .دنام  یمن  هدیشوپ  دنکفیب ، يرظن  ّتنس  لها  لاجر  ياه  باتک  رد  هک  یـسک  رب  درم  نیا  ياه  شهوکن 

نیعم نبا  مدینـش  : » تفگ ییحیوبا  نبدمحا  هک  تفگ  يدع  نبا  : » دیوگ یبهذ   (1) .تسا » فیعض  سیوا  یبا  نب  لیعامسا  : » دیوگ
: تفگ یم  يزورم  هملس  نبرضن  مدینش  دیوگ : ءافعضلا »  » رد یبالود  .دندزد و  یم  ثیدح  شردپ  وا و  دیوگ : یم 

ییحی مدینـش  هک  درک  لقن  میارب  يرـصب  هماسا ي  تفگ : یلیقع  .درک و  یم  ثیدـح  کلام  زا  ار  بهو  نبا  لـئاسم  تسوگ ، غورد 
زا تفگ : سپـس  درک  لقن  مه  لابند  ثیدح  هس  يدع  نبا  متفگ : .دزرا  یم  سلف  راهچ  سیواوبا  نب  لیعامـسا  تفگ : یم  نیعم  نب 

« فشاکلا  » رد (2)و  .دـنک » یمن  يوریپ  وا  زا  اه  نآ  هرابرد ي  سک  چـیه  هک  درک  تیاور  ییاه  بیرغ  بیجع و  کلام  دوخ  ییاد 
شا ییاد  زا  یحبصا ، سیوا  نب  هّللادبع  نب  لیعامسا  : » تفگ
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دارفا يوغب و  یلع  یضاق و  لیعامـسا  وا خ م و  زا  درک و  یم  لقن  نادرو  نبهملـس  دیمحلادبع و  رکبوبا  شردارب  شردپ و  کلام و 
هدرک فیعـضت  ار  وا  یئاـسن  .دراد و  رارق  یتسار  هاـگیاج  رد  هک  تسا  یتلفغ  ياراد  درف  تفگ : متاـحوبا  هک  دـندرک  لـقن  يرگید 
یلقع اـب  وگتـسار ، تفگ ، نیعم ) نبا  زا  ینعی   ) وا زا  لـقن  هب  همثیخوـبا  نبا  : » تفگ ینالقـسع  رجح  نبا  (1) .دُرم » لاس 226  .تسا 

شا هتـشون  زا  ریغ  زا  ای  دنک  ادا  ار  نآ  دـناوت  یمن  دـناد و  یمن  وکین  ار  ثیدـح  وا  ینعی  .تسا  هدـشن  هتخاس  راک  نآ  يارب  فیعض ،
« .دناوخب

نیعم نبا  زا  ییحیوبا  نبدمحا  زا  همصع  نب  باهولادبع  .دنتسه و  فیعـض  ود  ره  شردپ  وا و  تفگ : وا  زا  لقن  هب  حلاص  نبهیواعم 
.دندزد یم  ثیدح  شردپ  سیواوبا و  نبا  تفگ : درک و  لقن 

.درادن یهاگیاج  دیوگ و  یم  غورد  تسا و  هناوید  هک : درک  لقن  ییحی  زا  دینج  نب  میهاربا  و 

.دوب تلفغ  ياراد  تسا و  یتسار  شهاگیاج  تفگ : متاحوبا  و 

.تسا فیعض  تفگ : یئاسن  و 

.تسین هقث  تفگ : يرگید  ياج  رد  و 

يارب هک  دش  راکشآ  يزیچ  شیارب  دیاش  دوش و  شکرت  هب  رجنم  ات  درک  هغلابم  وا  ّدض  رب  نتفگ  نخـس  رد  یئاسن  تفگ : یئاکلال  و 
.ددرگ یم  زاب  وا  فعض  هب  نانآ  همه ي  مالک  نوچ  .دشن  راکشآ  يرگید 

.دنک یمن  تعباتم  وا  زا  اه  نآ  هرابرد ي  يدحا  هک  درک  تیاور  یبیرغ  بیجع و  ياه  ثیدح  شا  ییاد  زا  تفگ : يدع  نبا  و 

ار بهو  نبا  لئاسم  کـلام  زا  تسوگ  غورد  سیوا  نبا  تفگ : یم  يزورم  هملـس  نبرـضن  مدینـش  تفگ : ءافعـضلا »  » رد یبـالود  و 
.درک یم  ثیدح 

مدینش هک  يرصب  فافر  هماسا  درک  ثیدح  ار  ام  تفگ : ءافعضلا »  » رد یلیقع  و 
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.دزرا یم  سلف  ود  سیوا  نبا  تفگ : یم  نیعم  نب  ییحی 

« .منیزگ یمنرب  ار  وا  حیحص  رد  تفگ : ینطقراد  و 

هک ات  تفرگ  هوشر  رانید  تسیب  یناگرزاب  زا  لیعامسا  هک  هدرک  تیاکح  نمی  یلاو  یـسابع  هّللادیبع  نب  هّللادبع  زا  همثیخوبا  نبا  «و 
.تخورف رانید  دص  کی  ریما  هب  ار  يرانید  هاجنپ  نهاریپ 

شرکذ زا  هک  دـش  یم  هداد  تبـسن  يدرخ  یب  یلقع و  کبـس  هب  يا  هزادـنا  هب  تـفگ : درک و  داـی  وا  زا  لخدـملا »  » رد لیعامـسا  و 
.مراد تهارک 

.میدرک يرود  وا  زا  ّتنس  مارتحا  هب  دنتفگ : اه  یضعب  و  تفگ :

درک یم  عضو  ثیدح  سیوا  یبا  نبا  هک  درک  لقن  میارب  دّمحم  نب  فیس  تفگ : يدزا  حتفلاوبا  هک  دیوگ  یلحملا »  » رد مزح  نبا  و 
زا یفلس ، رهاطوبا  ظفاح  داد  ربخ  ارم  هک  داد  ربخ  هتـشون  اب  یکم  نب  نامحّرلادبع  مدناوخ : دمحم  نبرکبوبا  زا  رمع  نب  هّللادبع  رب  و 

: تفگ هک  ینطقراد  نسحلاوبا  زا  یناقرب ، بلاغ  نبدّـمحم  نبدـمحا  رکبوبا  ظفاح  زا  ینـالقب ، دـمحا  نب  نسح  نبدّـمحم  بلاـغوبا 
نامحّرلادبعوبا زا  تشاذگ -  یم  مارتحا  وا  هب  دوخ  دـنزرف  زا  شیب  یئاسن  تسا و  نایاوشیپ  زا  یکی  هک  یمـشاه  یـسوم  نبدّـمحم 

وا اب  هراومه  نآ  زا  سپ  .دش  فّقوتم  نامحّرلادـبعوبا  زیچ  هچ  هب  تفگ : درک و  تیاکح  میارب  بیبش  نبهملـس  تفگ : هک  درک  لقن 
: تفگ نم  هب  بیبش  نبهملس  تفگ : هک  نیا  ات  دنک  تیاکح  میارب  ار  ناتساد  ات  مدرک  یم  ارادم 

فالتخا ناشدوخ  نایم  یبلطم  رد  یماگنه  مدرک  یم  عضو  ثیدح  هنیدم  مدرم  يارب  اسب  هچ  تفگ : سیوا  یبا  نب  لیعامسا  مدینش 
.دندرک یم  ادیپ 

شا هتـشون  زا  ار  نآ  ریزو ، تفگ : درک ؟ تیاکح  تیارب  یـسوم  نبدّـمحم  زا  زا  ار  نیا  یـسک  هچ  متفگ : ینطقراد  هب  تفگ : یناقرب 
.دوب هبازنخ  نبرفعج  لیلج  ظفاح ، ریزو  شروظنم  .مدناوخ  وا  رب  متشون و 

هک دـش  لئاق  ًاقلطم  شا  هرابردو  .درک  يرود  شثیدـح  زا  هجیتنرد  دـش ؛ نشوروازا  یئاسن  يارب  هک  تسا  يا  هتکن  نامه  نیا  : میوگ
ملسمو يراخب  هرابرداّما.دشاب  هدش  حالصا  سپسو  هدوب  شا  یناوج  رد  لیعامسا  رادرک  نیا  دیاشو  .تسین  هقثوا 

ص:954

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 1056 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  نآ  .دنشاب و  هدرک  لقن  ار  نآ  مه  رگید  هقث  دارفا  هک  یحیحص  ثیدحرگم  دنـشاب ؛ هدرک  لقنوازا  یثیدح  هکدور  یمن  نامگ 
.مداد حیضوت  يراخب  رب  محرش  همدقم ي 

سپـس هدوب و  شا  یناوج  رد  لیعامـسا  رادرک  نیا  دیاش  : » دـیوگ هک  تسا  هدروآ  ًاریخا  رجح  نبا  هچ  نآ  و  میوگ : (1) .ملعا » هّللاو 
هتفگ دراذگ و  یمن  یقاب  نایوار  زا  يوار  کی  زا  ییوج  بیع  يارب  ییاج  دوش  هتفریذپ  رگا  هک  تسا  یلامتحا  .دشاب » هدش  حالصا 

مه رگید  هقث  دارفا  هک  یحیحص  ثیدح  رگم  دنشاب ؛ هدرک  لقن  وا  زا  یثیدح  هک  دور  یمن  نامگ  ملسم  يراخب و  هرابرد  اّما  و  شا :
هتفگ اّما  و  دـهد ، یمن  رییغت  ار  تقیقح  تیعقاو و  زا  يزیچ  .دـنک و  یمن  زاین  یب  قح  زا  هک  تسا  ینامگ  .دنـشاب » هدرک  لقن  ار  نآ 

: تسا اج  نآ  رد  وا  هتفگ ي  صن  نیا  مداد » حیضوت  يراخب  رب  محرش  همدقم ي  رد  ار  نآ   » شا

وا هب  خیـش  ود  سنا ، نب  کلام  رهاوخ  رـسپ  یحبـصا ، رماع  نب  کلام  نب  سیوا  نبا  هّللادـبع  نب  هّللادـبع  سیوا  یبا  نب  لیعامـسا  » 
تـسا هدرکن  لقن  تسا  هدروآ  اهنت  وا  هک  ار  هچ  نآ  يراخب  .دندرکن و  لقن  رایـسب  وا  ثیدح  زا  ود  نآ  هک  نیا  زج  دندرک  جاجتحا 

وا فعض  هب  لئاق  ًاقلطم  وا  دنا و  هدرک  لقن  وا  زا  یئاسن  زج  هیقب  و  تسا ، هدرک  لقن  وا  زا  يراخب  زا  رتمک  ملـسم  اّما  .ثیدح  ود  زج 
وا هراـبرد ي  نیعم  نبا  نخـس  ددرگ و  یم  شتیاور  ندـنار  بجوـم  هک  هدـش  تیاور  ییاـهزیچ  بیبـش  نبهملـس  زا  .تـسا و  هدـش 

شهاگیاج هک  تفگ  متاحوبا  .دندیدزُد و  یم  ثیدـح  شردـپ  وا و  هتفگ : راب  کی  تسا و  فیعـض  هتفگ : راب  کی  تسا ، فلتخم 
رد و  میوگ : .منیزگ  یمنرب  ار  وا  حیحـص  رد  تفگ : ینطقراد  درادـن و  یلکـشم  تفگ : لـبنح  دـمحا  .دوب و  لّـفغم  تسا و  یتـسار 
هب دنیزگرب و  نآ  زا  هک  داد  هزاجا  وا  هب  درک و  لقن  وا  يارب  ار  شلوصا  لیعامـسا  هک  میدش  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  يراخب  بقانم 
وا زا  يراخب  هچ  نآ  هکنیا  رب  دراد  راعـشا  بلطم  نیا  دـنادرگرب و  يور  اه  نآ  ریغ  زا  دـنک و  تیاور  ار  اه  مادـک  هک  دـهد  میلعت  وا 

حیحـص رد  هک  ییاه  ثیدـح  هب  زج  نیاربانب  تسا و  هتـشون  ار  اه  نآ  شلوصا  زا  نوچ  تسوا ، حیحـص  ياه  ثیدـح  زا  هدرک  لقن 
یئاسن هک  یحدق  ببس  هب  دوش ؛ یمن  جاجتحا  تسا  هدمآ 
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رابتعا ببس  نادب  ات  دشاب  هتـشاد  تکراشم  وا  اب  ثیدح  نآ  لقن  رد  يرگید  صخـش  هک  نیا  رگم  دنا ، هدرک  وا  دروم  رد  نارگید  و 
حرـش رد  دوخ  هک  تسا  هدرکن  رکذ  ار  درم  نیا  دروم  رد  حرج  نانخـس  زا  يرایـسب  اـه  تراـبع  نیا  رد  هک  ینیب  یم  وت  (1)و  .دبای »

عافد يراخب و  زا  تیامح  روظنم  هب  هدیزگرب  ار  لامجا  شور  هدروآ  هچ  نآ  رد  هکلب  ...تسا  هدروآ  بیذهتلا » بیذهت   » رد وا  لاح 
نآ نوچ  تسوا  حیحـص  ياه  ثیدح  زا  هدرک  لقن  وا  زا  يراخب  هچ  نآ   » هک نیا  ياعّدا  اّما  .تسا و  نکمم  هک  ییاج  ات  شباتک  زا 

بلطم نیا  تسا : نینچ  نآ  هب  خـساپ  ...مداد - » حیـضوت  : » شا هتفگ  زا  روـظنم  هک  دـیاش  و  تـسا » هتـشون  ار  نآ  شلوـصا  زا  ار  اـه 
...شغورد شا و  یئوگ  مهرد  شلقع و  ندوب  فیعـض  رب  نوزفا  درم  نیا  نوچ  درادـن ، يدوـس  دـش  مّلـسم  مه  رگا  تسین و  مّلـسم 

هب ناوت  یم  هنوگچ  دـنک ، یم  فارتعا  ثیدـح  لـعج  هب  شدوخ  درم  نیا  یتـقو  سپ  ...دـنک  یم  فارتـعا  ثیدـح  نتخاـس  هب  دوخ 
: دـیوگ نایاپ  رد  رجح  نبا  هک  ینیب  یم  ور  نیا  زا  و  تسناد ...؟ نانیمطا  دروم  ار  اه  نآ  درک و  ادـیپ  ناـنیمطا  شلوصا  یتح  اـهربخ 

لعف يراـخب و  هب  نظ  نسح  طـقف  نیا  و  ...دوـش » یمن  جاـجتحا  تسا  هدـمآ  حیحـص  رد  هـچ  نآ  زج  شیاـه  ثیدـح  زا  يزیچ  هـب  »
.رگید زیچ  هن  تسوا ؛

هک هنوگ  نآ  هدومن  يزاس  ثیدـح  هب  رارقا  شیوخ  ّدـض  رب  دوخ  سیوا ، یبا  نب  لیعامـسا  اّما  : » دـیوگ متفه  همدـقم ي  رد  ینیع  و 
یم ثیدـح  شردـپ  وا و  .دزرا  یمن  مه  سلف  ود  تفگ : نـیعم  نـبا  تـسا و  هدرک  لـقن  وا  زا  بیبـش )  ) بیعـش نبهملـس  زا  یناـسن 

کلام زا  ار  بهو  نبا  زا  یلئاسم  .تسا  وگ  غورد  دیوگ : هدرک  لقن  وا  زا  یبالود  هچ  نآ  رد  يزورم  هملـس ي  نبرـضن  دـندیدزد و 
« .درک یم  ثیدح 

سنا نب  کلام 

نینمؤملاریما اب  ینمـشد  اه : نآ  نیرت  گرزب  و  تسا ، یگرزب  رایـسب  ياـه  بیع  ياراد  هک  تسا  سنا » نب  کـلام   » مود قیرط  رد  و 
نآ هب  دـهاوخ ، هک  سک  ره  تسا ، هدـمآ  ماحفإلا » ءاصقتـسا   » رد نآ  مامت  حورـشم  .تسا و  ناشیا  نیرهاط  نادـناخ  مالـسلا و  هیلع 

هعجارم
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.تسا ثیدح  نیا  دنس  هب  تبسن  بلاطم  نیا  همه ي  ...دنک 

نآ رد  دینک ، هعجارم  صوصنلا » قراوش   » باتک هب  دیشاب  نآ  نایب  راتـساوخ  رگا  تسا و  رت  تسـس  رت و  فیعـض  شتلالد  نتم و  اّما 
.دتفا یم  تفگش  رد  تخس  نآ  زا  دنک و  یم  توهبم  ار  دنمدرخ  هدننیب ي  هک  تسا  ییاهزیچ  اج 

شیاهدانسا فعض  هخوخ و  ثیدح  رد  يراخب  فیرحت 

ظفل هب  ار  نآ  دـنک و  یمن  هدنـسب  رکبوبا  يارب  هخوخ »  » لعج هب  ثیدـح ، لعج  نتخاس و  رد  ّتنـس  لها  ناگربخ  زا  یکی  نینچمه 
دعب يراخب  هک  دینیب  یمن  ایآ  ...دوش  مامت  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدـح اب  هضراعم  شنامگ  هب  ات  تسا  هدرک  لیدـبت  باب » »

بقانملا باتک  رد  هالـصلا ،»  » باتک رد  سابع  نبا  زا  دجـسملا » یف  ّرمملا  هخوخلا و  باـب   » ناونع تحت  هخوخ »  » ثیدـح تیاور  زا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  زا  ساّبع  نبا  ار  نآ  .رکب  یبا  باب  الا  باوبالا  اوّدس  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف ي  باب  : » دیوگ

« .درک لقن  ملس  هلآ و  و 

: تفگ رجح  نبا  تسا ، ینعم  هب  لقن  هک  دنتفگ : دننک  حالـصا  ار  نآ  هک  دـندرک  شالت  دـندش ، فیرحت  نیا  هّجوتم  نآ  ناحراش  و 
ار نآ  ییوگ  سپ  دیدنبب ، نم  رب  ار  يا  هچیرد  ره  هخوخ :» ّلک  یّنع  اوّدـس  : » ظفل اب  تسا  هدروآ  هالـصلا  باتک  رد  ار  نآ  هدنـسیون 
ار دجسم  رد  يا  هچیرد  ره  تسا : هدروآ  ظفل  نیا  اب  هالصلا  باتک  رد  يراخب  ار  نیا  : » تفگ ینیع  (1)و  .تسا » هدرک  ینعم  هب  لقن 

دجـسملا یف  ّرمملا  هخوخلا و  باب  رد  هالـصلا  باتک  رد  نآ  ظفل  تسا و  ینعم  هب  لقن  اـج  نیا  رد  ثیدـح  نیا  اذـل  دـیدنبب ؛ نم  رب 
ییوگ قارغا  اه و  هغلابم  اب  دراد  تافانم  هک  نیا  تسخن : .تسا  لیوأت  نیا  رد  هچ  نآ  دنام  یمن  هدیشوپ  امـش  رب  (2)و  .تسا » هدمآ 
نودـب تسه  هک  هنوگ  نامه  اه  ثیدـح  ياهظفل  لقن  هب  شندوب  مزتلم  لقن و  رد  وا  طایتحا  هرابرد ي  دـنراد  يراخب  يایلوا  هک  اـه 

: هک نیا  مود  .دنام  یمن  هدیشوپ  مه  نانآ  ياه  شزغل  ریگیپ  تاملک و  هدننیب ي  رب  و  یفّرصت ، ره 
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ناکدوک و يارب  یتح  باـب ) هخوخ و  « ) رد  » و هچیرد »  » ناـیم قرف  اریز  دریگ ؛ یمن  رارق  ینعم  هب  لـقن  هرمز  رد  يراـخب  يراکتـسد 
! دنمدرخ نادرم  هب  دسر  هچ  تسا ؛ نشور  نانز 

هدرک فیرحت  مه  يردخ  دیعسوبا  زا  لقن  هب  ار  نآ  نینچ  مه  درک ، فیرحت  ساّبع  نبا  زا  ار  ثیدح  ظفل  يراخب  هک  هنوگ  نامه  و 
بقانم رد  ار  ثیدـح  نامه  اّما  .دـنک  یم  لقن  دیعـسوبا  زا  هخوخ »  » ظفل اب  هنیدـملا » یلا  هباحـصا  یبنلاـهرجه و  باـب   » رد ار  .تسا 

ياج هب  ار  باب »  » ظفل هک  هدروآ  رکب  یبا  باب  الا  باوبالا  اوّدـس  ملـس :»  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف ي  باـب   » رد رکبوبا 
: تسوا نخس  نتم  نیا  هدرک و  عضو  هخوخلا » »

لوسر تفگ : هک  يردخ  دیعسوبا  زا  دیعس ، نبرـسب  زا  رـضنوبا  ملاس  زا  حیلف ، زا  رماعوبا ، زا  دّمحم ، نب  هّللادبع  درک  ثیدح  ار  ام  » 
، تسوا دوخ  دزن  هچ  نآ  ایند و  نایم  ار  يا  هدنب  دنوادخ  دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  مدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

یلاح رد  میدرک  بّجعت  شا  هیرگ  زا  .تسیرگ  رکبوبا  هاگنآ  .دـیزگرب  تسا  دـنوادخ  دزن  هک  ار  هچ  نآ  هدـنب ، نآ  سپ  درک ، ّریخم 
هدننکرایتخا نآ  دوخ  ادخ  لوسر  تسا و  هدرک  رایتخا  نانچ  هک  يا  هدنب  زا  داد  یم  ربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

.دوب ام  نیرتاناد  رکبوبا  و  دوب ،

.داهن و نم  رب  ار  ّتنم  نیرتشیب  شلام  ینیـشن و  مه  رد  هک  تسا  یناسک  زا  رکبوبا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دجسم رد  يرد  .نآ  تّدوم  مالسا و  رد  يردارب  هب  تسا ، رکبوبا  مریگرب ، مراگدرورپ  زا  ریغ  کیدزن  رایـسب  یتسود  دشاب  رارق  رگا 

فیرحت نیا  ات  دندرب  راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  حیحص ، ناگدننک  حرش  (1) .رکبوبا » باب  زج  دوش  هتسب  هک  نیا  رگم  دنامن  یقاب 
...تساّربم نآ  زا  شدوخ  يراخب  هک  نیا  دنهد و  تبسن  ثیدح  نایوار  هب  ار  تشز  رایسب 

شـالت نآ  سیبـلت  نتـشاد و  یفخم  يارب  ناگدـننک  حرـش  هک  دـنچره  دـنام ، یمن  هدیـشوپ  شهوژپ  لـها  رب  بلطم  تقیقح  نـکیل 
...دننک

شناگدننک لقن  هلسلس ي  رد  نامیلس » نب  حیلف   » اریز تسا ؛ هتفرگ  رارق  حدق  دروم  نیشیپ  دنس  ود  دننام  زین  دنس  نیا  هتشذگ  نیا  زا 
« ءافعضلا  » رد یئاسن  .دراد  رارق 
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« .تسا یندم  تسین ، يوق  نامیلس ، نب  حیلف  : » دیوگ

رد (1)و  .دُرم » لاس 168  .تسین  يوق  دنتفگ : یئاسن  متاحوبا و  نیعم و  نبا  ...تسا  یندم  يودع  نامیلـس  نب  حیلف  : » تفگ یبهذ  و 
: دنتفگ یئاسن  متاحوبا و  نیعم و  نبا  : » تفگ وا  لاح  حرش  رد  ینغملا » »

: تفگ فرصم  نبهحلط  نبدّمحم  لاح  حرش  رد  ینغملا »  » رد (2)و  .تسین » يوق 

: دوش یم  زیهرپ  رفن  هس  ثیدح  زا  تفگ : یم  نیعم  نبا  مدینش  تفگ : دمحا  نب  هللادبع  »

لماـکوبا زا  تفگ : يدینـش ؟ هک  زا  ار  نیا  متفگ : نیعم  نبا  هب  نامیـس ، نب  حـیلف  و  هبتع ، نب  بوـیا  و  فرـصم ، نـبهحلط  نبدّـمحم 
يا هدع  يرهز و  عفان و  زا  تسا  گرزب  ياملع  زا  یکی  یندم  نامیلس  نب  حیلف  : » دیوگ نازیملا »  » رد یبهذ  (3)و  .كردم » نبرفظم 

« .دنا هدرک  جاجتحا  وا  هب  نیحیحص  رد  .دنک  یم  لقن  رگید 

: تفگ متاحوبا  .تسین و  يوق  دنتفگ : یئاسن  متاحوبا و  نیعم و  نبا  و 

رب نیعم  نبا  دیوگ : متاحوبا  سپس  .شرسپ  هن  تسین و  هقث  نامیلس  نب  حیلف  تفگ : یم  نیعم  نب  ییحی  تفگ : یم  حلاص  نب  هیواعم 
.تسا سیواوبا  هب  کیدزن  هچ  تسا  فیعض  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  ییحی  زا  دیعس  نب  نامثع  درک و  یم  هلمح  حیلف  نبدّمحم 

هـس دـیوگ : یم  نیعم  نبا  مدینـش  تفگ : دـمحا  نب  هّللادـبع  .دوـش و  یمن  جاـجتحا  وا  هب  تفگ : هک  درک  تیاور  ییحی  زا  ساـّبع  و 
: دوش یم  زیهرپ  ناشثیدح  زا  هک  دنرفن 

نبرفظم زا  تفگ : يدینـش ؟ یـسک  هچ  زا  ار  نیا  متفگ : وا  هب  نامیلـس ، نب  حـیلف  و  هبتع ، نب  بوـیا  و  فرـصم ، نـبهحلط  نبدّـمحم 
.تسا ناّفع  هقبط ي  زا  دادغب  ناظفاح  زا  لماکوبا  نامه  رفظم  .متفرگ  یم  وا  زا  ار  ماقم  نیا  كردم و 

لها زا  هک  دـنچ  ره  درک ؛ یم  مّهوـت  تفگ : یجاـس  .تسا و  فیعـض  حـیلف  تفگ : هک  درک  تـیاور  ییحی  زا  حـلاص  نـب  هیواـعم  و 
مهّتم ار  وا  ام  هدش : هتفگ  لماکوبا  زا  لقن  هب  نیعم  نبا  زا  هک  تسا  ینآ  دش  هداد  تبسن  وا  هب  هک  يزیچ  نیرت  تخس  .دوب و  یتسار 
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.تفگ یم  دب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  هرابرد  نوچ  میدرک  یم 

: ثیدح .هجرد و  هئام  هّنجلا  یف  ّنإ  ثیدح : دننام  تسا  هدرک  دامتعا  ثیدح  نیدـنچ  رد  حـیلف  هب  تبـسن  يراخب  هّللادـبعوبا  متفگ :
: ثیدح .تسناد و  حیحـص  ار  نآ  يذـمرت  .ضرالا  نم  هفنأ  هتهبج و  نکمأ  دجـس  اذإ  ثیدـح : .هلیللا و  فراقی  مل  دـحأ  مکیف  له 

.دیعلا موی  قیرطلا  فلاخی 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هریرهوبا  زا  راـسی ، نبدیعـس  زا  هلاوطوبا  زا  حـیلف  زا  داد  ربـخ  روـصنم  نبدـیعس 
زا یـضرع  هب  یبای  تسد  يارب  زج  ار  نآ  رگا  تساوخ ، ار  ادـخ  هجو  ناوت  یم  نآ  هلیـسو ي  هب  هک  تخومآ  یـشناد  هک  ره  دومرف :

.دبای یمن  ار  تشهب  يوب  دربن ، راک  هب  ایند  ياه  ضرع 

.دوش یمن  جاجتحا  حیلف  هب  تفگ : دووادوبا  و 

.درادن یلکشم  یلو  دنراد  فالتخا  شا  هرابرد  تفگ : ینطقراد  و 

تسا کیدزن  رایسب  هچ  دیوگ : نیعم  نبا  زا  لقن  هب  یمراد  نامثع  : » تفگ رجح  نبا  (1)و  .دُرم » تشه  تصش و  دص و  لاس  میوگ :
.سیواوبا هب 

.دشاب یم  يدروارد  زا  رت  نییاپ  وا  دوش و  یمن  جاجتحا  شثیدح  هب  تسین و  يوق  دیوگ : نیعم  نبا  زا  لقن  هب  يرود  و 

.تسین يوق  تفگ : متاحوبا  و 

؟ دـیزرل یم  حـیلف  ياـه  ثیدـح  زا  دیعـس  نب  ییحی  ندـب  هک  تسا  هدیـسر  وت  هب  ربـخ  نیا  اـیآ  متفگ : دووادوبا  هب  تفگ : يرجآ  و 
نآ تفگ : لماکوبا  .تفگ  یم  نخـس  حیلف  هرابرد ي  كردـم  نبرفظم  لماکوبا  تفگ : هک  دیـسر  نم  هب  نیعم  نب  ییحی  زا  تفگ :

.تفگ یم  دب  کلام  لاجر  هرابرد  وا  تساطخ ، نیا  و  تفگ : دووادوبا  .تفگ  یم  دب  يرهز  لاجر  هرابرد  وا  هک  دندید  یم  اه 

ياه ثیدح  هب  دیوگ : نیعم  نبا  متفگ : دووادوبا  هب  تفگ : یم  يرجآ  و 
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.تفگ تسار  تفگ : .دوش  یمن  جاجتحا  حیلف  و  لیقع ، نبا  هّللادیبع ، نب  مصاع 

.تسا فیعض  تفگ : یئاسن  و 

یلاح رد  دننک  یم  فالتخا  شا  هرابرد  تفگ : ینطقراد  .تسین و  نیتم  نانآ  دزن  تفگ : دمحاوبا  مکاح  تسین و  يوق  تفگ : هرم  و 
.درادن یلکشم  هک 

فیعض تفگ : نیعم  نبا  زا  لقن  هب  یقرب  دنتسه و  فیعض  دیمحلادبع  شردارب  حیلف و  تفگ : ینیدم  نب  ّیلع  تفگ : هبیـشوبا  نبا  و 
.دننآ راتساوخ  دنسیون و  یم  ار  شثیدح  تسا ،

.درادن یشزرا  تفگ : دوواد  زا  لقن  هب  یلمر  .دنک و  یم  مّهوت  یلو  تسا  یتسار  لها  زا  وا  تفگ : یجاس  و 

نبدّـمحم هک  یماگنه  دوب ، هدرک  ناـنآ  هب  ار  نسح  نب  نسح  شرافـس  وا  نوچ  دراـمگ  اـه  هقدـص  رب  ار  وا  روصنم  تفگ : يربط  و 
.درک بلط  ار  نسح  نب  هّللادبع 

هک هدـش  تیاور  لـماکوبا  زا  نیعم  نب  ییحی  زا  هک  تسا  يزیچ  دـش  هداد  تبـسن  وا  هب  هک  يزیچ  نیرت  تخـس  تفگ : ناـطق  نبا  و 
نبا درک  رکذ  نینچ  ار  نیا  تفگ ، یم  دـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناراـی  دروـم  رد  نوـچ  میدرک  یم  مهّتم  ار  وا  تفگ :

.دـمآ رتشیپ  هک  تسا  ینآ  تسرد  .دادـخر و  شیارب  هک  تسا  یتشز  رایـسب  ياـه  فیحـصت  زا  نیا  دوخ و  ناـیبلا  باـتک  رد  ناـطق 
: تفگ رجح  نبا  (1)و  .تسوا » زا  مّهوت  مدـید و  تسا  هدروآ  یجاس  يارب  يراـخب  لاـجر  رد  ناـطق  نبا  هچ  نآ  دـننام  ار  وا  سپس 

ییحی .تسا و  کفا  ثیدح  نآ  هدرک و  تیاور  وا  زا  ثیدح  کی  طقف  ملسم  و  دنا ، هدرک  جاجتحا  وا  هب  ننـس  باحـصا  يراخب و  »
ینطقراد .درک و  یم  مّهوت  یلو  تسا  یتـسار  لـها  زا  وا  تفگ : یجاـس  دـنا و  هتـسناد  فیعـض  ار  وا  دووادوبا  یئاـسن و  نیعم و  نب 
یتفگـش میقتـسم و  حلاص و  ياه  ثیدح  وا  تفگ : يدع  نبا  .درادن و  یلکـشم  هک  یلاح  رد  دننک  یم  فالتخا  شا  هرابرد  تفگ :

.درادن یلکشم  نم  دزن  وا  .دراد  ییاه 
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لقن وا  زا  ییاه  ثیدـح  دـنک و  یم  نانآ  نافیدر  مه  هنییع و  نبا  کـلام و  رب  هک  هنوگ  نآ  دـنک  یمن  داـمتعا  وا  رب  يراـخب  میوگ :
هب دنـسم  تیاور  نیا  يراخب  هک : تساه  یتفگـش  زا  (3)و  .تسا » قئاـقر (2)  رد  یخرب  تاـعباتم (1) و  رد  اـه  نآ  رتشیب  هک  هدرک 

هخوخلا و باب  هالصلا ،»  » باتک رد  باب »  » ظفل اب  هخوخ »  » ظفل ندرک  ضوع  مروظنم  دروآ ، یم  فیرحت  نیا  اب  ار  يردخ  دیعسوبا 
زا حـیلف ، درک  ثیدـح  ار  ام  تفگ : هک  نانـس  نبدّـمحم  درک  ثیدـح  ار  اـم  : » تسوا تراـبع  نتم  نیا  هک  تسا  دجـسملا  یف  رّمملا 

ّریخم ناحبس  دنوادخ  دومرف : درک و  ینارنخـس  ربمایپ  تفگ : هک  يردخ  دیعـسوبا  زا  دیعـس ، نبرـسب  زا  نینح ، نبدیبع  زا  رـضنلاوبا ،
شرهاظ نوچ  و  دیتخانـش ، ار  وا  هک  تسا ، نامیلـس » نب  حیلف   » لماش نوچ  تسا : هدش  حدـق  زین  دنـس  نیا  (4)و  ...ار » يا  هدـنب  درک 

هار زا  نآ  حالـصا  يارب  يراخب  يایلوا  ور  نیا  زا  تسا و  یحـضاو  هابتـشا  نیا  هک  تسا  دیعـس » نبرـسب   » زا نینح » نبدیبع  : » تیاور
.دننک فارتعا  نآ  حالصا  هب  دوخ  یناوتان  هب  هک  دوب  نآ  رت  هتسیاش  دنا و  هتساوخ  اپ  هب  یفلتخم  ياه 

، دنا هدرک  ضارتعا  يراخب  رب  اه  نآ  هرابرد ي  ناظفاح  هک  ییاه  ثیدح  هرابرد ي  ینخـس  رد  يرابلا » حتف   » همدقم ي رد  رجح  نبا 
ینطقراد ...نانـس » نبدّـمحم  درک  ثیدـح  ار  ام  تفگ : دجـسملا » یف  رّمملا  هخوخلا و   » باب رد  يراـخب  مراـهچ : ثیدـح  : » دـیوگ

درک و تیاور  نینچ  ار  نآ  نانـس  نبدّمحم  سپ  حیلف  دروم  رد  هدـش  فالتخا  نآ  هرابرد ي  تسا و  ظوفحم  ریغ  قایـس  نیا  تفگ :
زا حـیلف  زا  ار  نآ  یـسلایط  دووادوبا  بّدؤم و  دّـمحم  نب  سنوی  و  روـصنم ، نبدیعـس  درک و  يوریپ  وا  زا  ینارح  نامیلـس  نب  یفاـعم 

.دندرک تیاور  دیعسوبا  زا  یگمه  دیعس و  نبرسب  نینح و  نبدیبع  زا  رضنلاوبا ،

رد ناّبح  نبا  و  سنوی ، زا  هبیشوبا ، نبرکبوبا  و  دیعس ، زا  ار  نآ  ملسم  میوگ :

ص:962

( راتساریو  ) .دنا هدش  لقن  يوار  ود  طّسوت  دنرگیدکی و  قفاوم  هک  یثیدح  ود  ینعی  ثیدح  ود  نایم  هعباتم  ( . 1 - 1
( راتساریو  ) .تسا هدش  دراو  ظعو  كولس و  رد  هک  تسا  یثیداحا  هعومجم  قئاقر  ( . 2 - 2

.435 يرابلا / حتف  همدقم  ( . 3 - 3
.260 1  / هالصلا باتک  يراخب  حیحص  ( . 4 - 4
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هدرک تیاور  دیعـسوبا  زا  دیعـس ، نبرـسب  زا  رـضنلاوبا ، زا  حیلف ، زا  يدقع ، رماعوبا  .دنا و  هدرک  لقن  یـسلایط  ثیدـح  زا  شحیحص 
اّما .تسا  نوگاـنوگ  هجو  هس  نیا  سپ  درک ، لـقن  رکبوـبا  بقاـنم  رد  ار  نآ  يراـخب  تسا ، هدربـن  یماـن  نینح  نبدـیبع  زا  .تـسا و 

داتـسا ود  زا  یکی  هب  تسا  هدرک  هدنـسب  نآ  رد  هک  هنوگ  نیدـب  دـنادرگرب ؛ روصنم  نبدیعـس  تیاور  هب  ناوت  یم  ار  رماعوبا  تیاور 
ثیدـح ار  نآ  وا  زا  أـطوملا »  » رد یبنعق  .تسا  هدرک  تیاور  داتـسا  ود  ره  زا  رـضنلاوبا ، زا  ار  نآ  کـلام  و  يرگید ، نودـب  رـضنوبا 

کلام زا  سیوا  نبا  زا  درک  لقن  ار  نآ  يراخب  زین  .دـندرک و  يوریپ  وا  زا  نآ  لقن  رد  أطوملا »  » هدنـسیون کلام  زا  یهورگ  هدرک و 
داتسا ار  دیعس  نبرسب  وا  نوچ  تسا ، مهوت  نانـس  نبدّمحم  تیاور  اّما  درک ، هدنـسب  نینح  نبدیبع  هب  اهنت  نآ  رد  نکیل  هرجهلا »  » رد
هداتفا رـسب » زا   » شا هتفگ  زا  شیپ  واو »  » هک تسا  نکمم  .تسا و  ثیدح  تیاور  رد  وا  قیفر  وا  هک  یلاح  رد  داد  رارق  نینح  نبدیبع 

هدرک و تیاور  حیحـصلا » یف  هدئاوز   » رد ظفاح  ِنکـس  نب  یلعوبا  هک  یتیاور  رد  دـنک  یم  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  يراخب  .دـشاب و 
نآ هک  یلاح  رد  درک ، تیاور  حیلف  زا  ار  نآ  نانـس  نبدّمحم  نینچ  نیا  تفگ : يراخب  تفگ : هک  يربرف  داد  ربخ  ار  ام  تسا : هتفگ 
نیا زا  واو »  » شداتسا رب  هکنیا  هب  تسا  هدرک  راکـشآ  ار  نآ  يراخب  فطع و  واو  اب  ینعی  .تسا  دیعـس  نبرـسب  زا  نینح و  نبدیبع  زا 
نیا حیضوت  نیا  اب  میهد  جرخ  هب  فاصنا  رگا  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  مهوت  نیا  ندشطقاس  نیا  زا  هک  نیا  .تسا و  هدش  طقاس  قایس 

(1) .ملعا » هّللاو  .دشاب  یمن  هدننک  شهوکن  ّتلع 

ص:963

هب ار  نآ  هک  اج  نآ  ات  هتفای  میظع  یبارطـضا  نآ  رد  حیلف  هک  یلاح  رد  تسین ، يا  هدننک  حدق  ّتلع  ثیدح  نیا  رد  هنوگچ  ( . 1 - 1
زین يراـخب  هک  هنوگ  ناـمه  هدرک  لـمح  نانـس  نبا  رب  نآ  رد  هک  تسا  حیرـص  یمهوت  نآ  نیتـسخن  تسا -  هدرک  تیاور  هجو  هس 
ردب هدـهع  زا  نانـس  نبا  سپ  .تسا  هدومن  يوریپ  وا  زا  دروم  نیا  رد  مه  ینارح  نامیلـس  نب  یفاعم  .تسین و  حیحـص  هک  هدـیزگرب 

نآ رب  نوزفا  هک  تسا  یبارطـضا  نانچ  ربخ  نیا  رد  همه  نیا  اب  تسا و  هدش  عقاو  نعط  دروم  دوخ  وا  هک  دیـسر  حیلف  هب  راک  دـمآ و 
رارق نعط  دروم  زین  وا  تسا ، حیلف  زا  رتمک  وا  بارطضا  دنچره  تسا ، هتفای  بارطضا  ربخ  نیا  رد  مه  کلام  اّما  .تسین و  یبارطـضا 
ینبم وا  رذع  دبای و  یمن  ییاهر   - تسا حیرـص  یمهوت  لماش  هک  يدنـس  اب   - ربخ نیا  ندروآ  يراتفرگ  زا  يراخب  اّما  .تسا  هتفرگ 

نیا لـمح  نوچ  دـنک ، یمن  ناـمرد  ار  يزیچ  تسا ، هدوـمن  طـلخ  نانـس  نبدّـمحم  شداتـسا  هک  هدرک  نشور  يربرف  يارب  هکنیا  رب 
توکس دوش ، هتفریذپ  مه  رگا  و  دیتسناد ، هک  هنوگ  نامه  تسا  نعط  دروم  مه  حیلف  رب  لمح  هکلب  تسین ، مّلسم  شداتسا  رب  بلطم 

.مصاعلا هّللاو  .تسا  حدق  دروم  نآ ، كرد  دوجو  اب  نآ  هب  نداد  هجوت  نودب  دشاب ، هک  ره  زا  هابتشا  نیا  رب  حیحصلا »  » رد يراخب 
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زا یلیـصا ، تیاور  رد  و  تسا ، نینچ  اه  تیاور  رتشیب  رد  دیعـس » نبرـسب  زا  نینح ، نبدیبع  زا   » ترابع : » دـیوگ ثیدـح  حرـش  رد  و 
نبدّمحم نکیل  تسا ، حیحص  رما ، عقاو  رد  نیا  و  هدش ، دیعـسوبا  زا  نینح ، نبدیبع  زا  سپ  هتـشگ ، طقاس  دیعـس  نبرـسب  مان  دیزوبا ،

.تسا هدش  عقاو  اه  تیاور  هیقب ي  رد  هک  يا  هنوگ  هب  درک  ثیدح  نادب  نانس 

نآ هکلب  تسا  تسردان  نیا  هک  درک ، ثیدح  ار  نآ  نانـس  نبدّمحم  نینچ  نیا  تفگ : هک  درک  لقن  يراخب  زا  يربرف  زا  نکـس  نبا 
ود زا  ار  نآ  رـضنلاوبا  نیاربانب  .دـنا  هدـش  فطع  مه  هب  واو  اب  رفن  ود  نیا  ینعی  تسا ، دیعـس  نبرـسب  زا  نینح و  نبدـیبع  زا  ثیدـح 
زا حیلف ، زا  روصنم ، نبدیعس  زا  ار  نآ  نینچ  نیا  زین  ملـسم  .دنا و  هدرک  ثیدح  دیعـسوبا  زا  ار  نآ  مادک  ره  هک  تسا  هدینـش  داتـسا 
وا زا  هبیشوبا  نبرکبوبا  حیلف ، زا  دّمحم ، نب  سنوی  درک  يوریپ  وا  زا  دنک و  یم  تیاور  دیعسوبا  زا  یگمه  رـسب  دیبع و  زا  رـضنلاوبا ،

.درک لقن  رکبوبا  بقانم  رد  ار  نآ  فنـصم  ییاهنت ، هب  رـسب ، زا  رـضنلاوبا ، زا  حـیلف ، زا  درک  تیاور  ار  نآ  يدـقع  رماع  .درک و  لقن 
هب دیبع  زا  رضنلاوبا  زا  ار  نآ  کلام  .تسا و  هدرک  هدنـسب  ود  نآ  زا  یکی  هب  هبترم  کی  عمج و  ار  ود  نآ  راب  کی  حیلف  ییوگ  سپ 
دنک یم  تیوقت  هک  تسا  یتاکن  هلمج  زا  نیا  هک  درک ، لقن  هرجهلا »  » رد ار  نآ  نینچ  مه  فنصم  .درک  تیاور  دیعـسوبا  زا  ییاهنت 
واو فذح  رد  نانس  نبدّمحم  هک  نیا  زج  دنام  یمن  یقاب  يزیچ  بیترت  نیدب  تسا و  هدش  لقن  نیخیـش  زا  رـضنلاوبا  دزن  ثیدح  هک 
یم دـییأت  هنوگ  نیا  لامتحا  نیا  و  وا ، يارب  ثیدـح  لقن  ماگنه  دـشاب  حـیلف  زا  هابتـشا  هک  لامتحا  نیا  اب  تسا ، هدرک  هابتـشا  فطع 

هک تسا  هداد  هجوت  هدنسیون  تسا و  هدرک  تیاور  نانـس ، نبدّمحم  تیاور  دننام  حیلف  زا  ار  نآ  ینارح  نامیلـس  نب  یفاعم  هک  دوش 
زا دیبع ، زا  رضنلاوبا ، زا  ار  نآ  هک  یسک  تیاور  تفگ : ینطقراد  .دنام  یمن  وا  رب  ضارتعا  يارب  یهار  سپ  تسا ، هابتشا  واو  فذح 

(1) .تسا » ظوفحم  ریغ  تسا  هدرک  تیاور  رسب 

ص:964

.443 1  / يراخبلا حتف  ( . 1 - 1
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هخوخ ثیدـح  دـیوگ ، هک  اعّدا  نیا  مراـهچ :  .تسا (1) هدروآ  يراقلاهدـمع »  » زا لـقن  هب  ثیدـح  حرـش  رد  هنوـگ  نـیمه  ینیع  و 
سپ تسا ، هدوهیب  رایسب  هدش -  هدرب  نامگ  ثیدح  ندوب  لطاب  زا  یـشوپ  مشچ  اب  توبن  هناخ ي  ّتیلک  هب  تسا  يا  هراشا  هچیرد ) )

؟ تساجک تّوبن  هناخ ي  هب  رکبوبا  هناخ ي  هچیرد ي  و  تساجک ؟ روکذم  هراشا ي  نیا 

هدرک لقن  ار  نآ  اجک  زا  میناد  یمن  تسا و  ناماسبان  شقایس  تسا و  یلمهم  ظفل  هدروآ ، اهرد  نتسب  ثیدح  يارب  هک  یظفل  مجنپ :
رایـسب نیا  تلالد  هک  تسا  هدرک  ّیلع » باب  الا  باوبالا  هذـه  اوّدـس   » هفیرـش ي هلمج ي  نیزگیاج  هچ  يارب  ار  ظفل  نیا  ...تسا و 

!! ...تسا هدش  لقن  ناشریغ  یسدقم و  ءایض  مکاح ، یئاسن ، دمحا ، نوچ  نایاوشیپ  ناگرزب  زا  تسا و  حیرص  حضاو و 

زا فاضم  هک  تسا  نیا  هینایب  هفاـضا ي  طرـش  هک  یلاـح  رد  دوش ؟ یم  هّیناـیب  هفاـضا ي  هنوگچ  یلع »  » هب باـبلا »  » هفاـضا مشـش : و 
یم هتفگ  و  نم ) « ) زا  » ندرک رهاظ  تسا  زیاج  هینایب  هفاضا ي  رد  زین : و  هضف ... ) متاخ   ) هرقن رتشگنا  دـننام  دـشاب  هیلا  فاضم  سنج 

.تسین حیحص  یلع ) نم  باب  « ) یلع زا  يرد   » اج نیا  و  ٍهضف ) نم  متاخ  « ) هرقن زا  يرتشگنا   » دوش

داّحتا و باوبالا  اوّدـس  ثیدـح  ملعلا و  هنیدـم  ثیدـح  ناـیم  هک  تسا  هدرک  لاـیخ  هدـش و  هبتـشم  يداـبآ  گـنروا  رب  رما  متفه : و 
مود ثیدـح  رد  تسا و  يونعم  یلوا  رد  باـبلا »  » نکیل .دراد  دوجو  باـبلا »  » ظـفل ثیدـح  ود  ره  رد  هک  ور  نیا  زا  تسا  یگناـگی 

.دنام یمن  هدیشوپ  نادنمدرخ  رب  هک  هنوگ  نامه  تسا ، يرهاظ 

دوب باب  رمع  هکنیا  رد  هفیذح  ثیدح  هب  یهاگن 

ص:965

.242 4  / يراقلا هدمع  ( . 1 - 1
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تنـس لها  تادّرفتم  زا  ثیدح  نیا  تسا ، راکـشآ  درامـش ، یم  باب  ار  رمع  هفیذح ، ثیدح  هب  دانتـسا  اب  وا  هکنیا  نالطب  متـشه : و 
يدابآ گنروا  و  ملعلا ...» باـب   » هن تسا  هنتفلا » باـب   » هک نیا  رد  تسا  رهاـظ  نوچ  شحدـم ، هن  تسا  رمع  تّمذـم  دوخ  هک  تسا 

: تفگ هک  هفیذح  زا  قیقش ] نایفس [  زا  تسا  هدش  لقن  ملسم  يراخب و  رد  : » دیوگ نینچ  شباتک  زا  شخب  نیمه  هیشاح ي  رد  دوخ 
: تفگ هک  میدوب  رمع  دزن 

دومرف هک  هنوگ  نآ  نم  متفگ : تسا ؟ ظفح  هنتف  هرابرد ي  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثیدـح  امـش  زا  کی  مادـک 
( هنتف  ) نومزآ دومرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  متفگ : تفگ ؟ هنوگچ  وگب  يریلد ، وت  تفگ : .متـسه  ظفح 
ار نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هقدـص و  زاـمن و  هزور و  .تسا  شناـگیاسمه  نادـنزرف و  ناـج و  تورث و  هداوناـخ و  رد  درم 
، تفگ .دـنک  تکرح  ایرد  جوم  دـننام  هک  مهاوخ  یم  ار  ینآ  هکلب  مهاوخ  یم  هک  تسین  يزیچ  نیا  تفگ : رمع  دـهد ، یم  هراـفک 
، تفگ دوش ؟ یم  زاـب  اـی  هتـسکش  رد  نآ  تفگ : .تسا  هتـسب  رد  کـی  نآ  وت و  ناـیم  نینمؤملاریما ؟ يا  راـک  هچ  وا  اـب  ار  وت  متفگ :

یم يزیچ  رد  نآ  زا  رمع  اـیآ  میتفگ : هفیذـح  هب  تفگ : .دوشن  هتـسب  زگره  هک  تسا  رتـهب  تفگ : .دوش  یم  هتـسکش  هکلب  هن  متفگ :
سپ تفگ : .تسین  طلغ  هک  مدرک  لقن  شیارب  یثیدح  نم  .تسا  بش  زور ، زا  سپ  دناد  یم  هک  هنوگ  نامه  يرآ  تفگ : تسناد ؟

« ...رمع تفگ : سرپب ، وا  زا  میتفگ : قورسم  هب  .میسرپب  رَد  هرابرد ي  هفیذح  زا  میورب 

تسا هنتف » ِرد   » ًارهاظ رد  نیا  و  تسا ...» هتـسب  رد  کی  نآ  وت و  نایم  : » دیوگ یم  رمع  هب  قایـس  نیا  رد  هفیذح  هک  دینیب  یم  امـش  و 
صخـش هکنیا  هک  یتروص  رد  تسا ، رمع  يارب  یحدـم  شندوب  هتـسب  هک  هدرک  لایخ  يدابآ  گـنروا  و  «... تسا هتـسب   » هک نیا  زج 

.دشاب هتسب  هک  دنچ  ره  تسوا  تمذم  دشاب  هنتف » ِرد  »

رمع ندوب  باب  يارب  کی  چـیه  زین ، رگید  ياه  قایـس  اـّما  تسا ، هدرک  داـی  ار  نآ  يداـبآ  گـنروا  هک  تسا  یقایـس  هب  تبـسن  نیا 
نب نامیلـس  ینعی  دلاخوبا  زا  ریمن ، نب  هّللادبع  نبدّمحم  درک  ثیدح  ار  ام  : » تسا نامیالا  باتک  ملـسم » حیحـص   » رد .درادن  يدوس 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  امش  زا  کی  مادک  تفگ : هک  میدوب  رمع  دزن  تفگ : هک  هفیذح  زا  یعبر ، زا  قراط ، نبدعس  زا  ناّیح 
رد درم  هنتف ي )  ) شیامزآ ناتروظنم  دیاش  تفگ : .میدینـش  ار  نآ  ام  دنتفگ : یهورگ  درک ؟ یم  دای  ار  اه  هنتف  هک  دینـش  ملـس  هلآ و 
زا کی  مادک  نکیلو  دشاب ، یم  نآ  هراّفک ي  هقدص  هزور و  زامن و  تفگ : .يرآ  دنتفگ : .دشاب  یم  شا  هیاسمه  تورث و  هداوناخ و 

هک دنک  دای  يا  هنتف  زا  هک  تسا  هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  امش 
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.نم متفگ : نم  دندرک و  توکس  مدرم  تفگ : هفیذح  دشاب ؟ مطالتم  ایرد  جوم  دننام 

رب هخاش  هخاش  ریصح  نوچ  اه  هنتف  دومرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هفیذح  وت ! رب  نیرفآ  تفگ :
رد دنک  راکنا  ار  نآ  هک  یبلق  ره  دتفا و  یم  هایس  يا  هطقن  نآ  رد  دریذپب ، ار  نآ  هک  یلد  ره  سپ  دوش ، یم  نایامن  راکشآ و  اه  لد 
هک یتقو  ات  دناسر  یمن  نایز  نآ  هب  يا  هنتف  هک  افص  لثم  يدیفـس  لد  دوب : دنهاوخ  هنوگ  ود  رب  اه  لد  .دتفا  یم  دیفـس  يا  هطقن  نآ 
زا هکنیا  رگم  دنک  یمن  راکنا  ار  يدب  دریذپ و  یمن  ار  یکین  هک  نوگژاو  هزوک  دننام  تسا  هایس  يرگید  تساپرب و  نیمز  نامسآ و 

رمع .دنکـشب  تسا  کیدزن  هک  دراد  دوجو  هتـسب  يرد  نآ  وت و  نایم  هک  متفگ  شیارب  و  تفگ : هفیذـح  .دریذـپ  یم  ار  نآ  اوه  رس 
رد نآ  هک  متفگ  شیارب  .دنکش و  یم  هکلب  هن  متفگ : .ددرگ  زاب  هک  دیاش  دوش  زاب  رگا  سپ  .نکن  هّجوت  نآ  هب  تسکش  رگا  تفگ :

نایم هک  یتسار  هب  : » تسا قایـس  نیمه  رد  (1)و  ...تسین » اهطلغ  زا  هک  تسا  یثیدـح  دریم ، یم  ای  دوش  یم  هتـشک  هک  تسا  يدرم 
«... دراد دوجو  هتسب  يرد  نآ  وت و 

یمن هدیشوپ  تسا  هدروآ  يدابآ  گنروا  هک  یقایـس  قایـس و  نیا  نایم  هک  يرگید  ياه  توافت  ...تسا و  رمع  زا  ریغ  رد ، نآ  سپ 
.دنام

« ، اهباب یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » ثیدـح اب  هلباقم  يارب  شندروآ  هک  درادـن  دوجو  یتلـالد  ثیدـح  نیا  ياـنعم  رد  دـشاب ، هچ  ره  و 
.دشاب هتشاد  تیحالص 

درادن کّلمت  تورث  زا  يزیچ  رب  تّوبن  هناخ ي  هکنیا  رب  هنیدم ، ثیدح  تلالد  ياعّدا 

لاوما همه ي  زا  توبن  نادـناخ  هک  نیا  هب  دراد  هیانک  هراشا و  ملعلا » هنیدـم  اـنأ  : » ثیدـح هک  هدرک  ناـمگ  يداـبآ  گـنروا  مهن : و 
هک دنا  هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  زا  هچ  نآ  هب  تسا  هدروآ  یهاوگ  نآ  يارب  سپس  شناد  زج  تسا  یلاخ 

...دنراذگ یمن  اج  هب  یثرا  ناربمایپ  تسا : هدومرف 

هک ینعم  نآ  هب  هژیو  هب  تّوبن  تیب  زا  ینخس  هنیدم  ثیدح  رد  لّوا : مییوگ : سپ 
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هزور و زامن و  عاـتم  زا  تّوبن  نادـناخ  دوش  هتفگ  تسا  زیاـج  اـیآ  .تسا  عونمم  روکذـم  هراـشا ي  مود : ...تسین و  هدرب ، ناـمگ  وا 
رگید ...قلخ و  نسح  تلادـع و  تعاجـش و  اوقت و  يراد و  نتـشیوخ  دـهز و  يالاک  زا  و  تسا ؟ یلاـخ  ...داـهج  جـح و  تاـکز و 

رتراکشآ راکشآ ، یتلالد  اب  ملعلا ، هنیدم  باب  زا  شناد  تفایرد  ندوبرصحنم  رب  دراد  تلالد  ثیدح  یلب  هدیدنـسپ ؟ ياه  تلـصخ 
رگا موس : .دـناشک و  یم  یتسین  هب  ار  يدابآ  گـنروا  بهذـم  راـصحنا  نیا  یلو  .زورید  نتـشذگ  زا  رت  حـضاو  دیـشروخ و  وترپ  زا 

تّوبن تیب  رد  تّوبن  تیب  يالاک  هک : تسا  نیا  شتیاهن  دراد ، شناد »  » هب هناخ  يالاک  ندوبدودـحم  هب  هراشا  ثیدـح  هک  میتفریذـپ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نیا  هن  .دوش  یمن  لاوما  هب  ییانتعا  هناخ  نآ  رد  و  تسا ، شناد  تسا ، تّوبن  تیب  هک  نیا  تهج  زا 

نخـس و  دـننک ، یم  اعّدا  نایفوص  زا  یهورگ  هک  هنوگ  نآ  تسا ، هدوبن  لاوما  زا  يزیچ  کـلام  تسا  تّوبن  هناـخ  بحاـص  هک  ملس 
.دراد شیارگ  نآ  هب  مه  يدابآ  گنروا  زیمآ  تناها 

هکلب درادـن ، دـننک ، یم  مّهوت  نایفوص  هک  ینعم  نآ  هب  یتسد  گنت  رب  یتلالد  دـنراذگ » یمن  اج  هب  یثرا  ناربماـیپ  : » ثیدـح اـّما  و 
هدش حدق  يذـمرتلا » عماج   » رد ثیدـح  نیا  دنـس  رگید  يوس  زا  .دراد  ...و  راثیا  یگدنـشخب و  يراد و  نتـشیوخ  دـهز و  رب  تلالد 

نب سیق  زا  هایح ، نبءاجر  نب  مصاع  زا  یطـساو ، دیزی  نبدّمحم  زا  يدادغب ، شادخ  نبدومحم  درک  ثیدح  ار  ام  : » دـیوگ وا  .تسا 
: تفگ ردارب ؟ يا  دروآ  اج  نیا  هب  زیچ  هچ  ار  وت  تفگ : .دش  دراو  دوب ، قشمد  رد  هک  ءادردلاوبا  رب  هنیدـم  زا  يدرم  تفگ : هک  ریثک 

.هن تفگ : يدماین ؟ يزاین  يارب  ایآ  تفگ : .ینک  یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وت  هک  دیسر  نم  هب  هک  یثیدح 
یهار دنوادخ  دیامیپب  یشناد  ندروآ  تسد  هب  يارب  یهار  هک  یسک  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ :

سک ره  دنهن و  یم  نیمز  رب  ملع  بلاط  زا  تیاضر  رس  زا  ار  ناشیاه  لاب  ناگتشرف  دنک و  یم  مهارف  شیارب  تشهب  هب  ندومیپ  يارب 
دننام دباع  رب  دنمشناد  يرترب  دننک و  یم  رافغتـسا  دنمـشناد  يارب  بآ ، رد  ناروناج  یّتح  تسا  نیمز  رد  سک  ره  اه و  نامـسآ  رد 

.تسا ناگراتس  رگید  رب  هام  يرترب 

نآ زا  سک  ره  دنهن ، یم  ثرا  هب  ار  شناد  طقف  دنراذگ ، یمن  ثرا  هب  یمهرد  رانید و  ناربمایپ  .دنتسه  ناربمایپ  ناثراو  نادنمشناد 
يا هرهب  هک  تقیقح  هب  درک  تفایرد  ملع 
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.تسا هدرب  ناوارف 

شادخ نبدومحم  ار  ثیدح  نیا  .تسین  لصّتم  نم  دزن  شدانـسا  میـسانش و  یمن  هویح ، نبءاجر  نب  مصاع  زا  زج  ار  ثیدـح  نیا  و 
، ءادردلاوبا زا  سیق ، نبریثک  زا  لیمج ، نبدوواد  زا  هویح  نبءاجر  نب  مصاع  زا  ار  ثیدح  نیا  هکلب  .درک  ثیدح  نامیارب  نینچ  نیا 

يذمرت نخس  نیمه  (1) .تسا » رت  حیحـص  شادخ  نبدومحم  ثیدح  زا  نیا  .دـنک و  یم  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
ینطقراد و ار  ءادردـلاوبا  زا  ثیدـح  يوار  سیق -  نبریثـک  هـک : مـینک  یم  هفاـضا  نادـب  .تـسا و  هدنـسب  ثیدـح  ندـشطقاس  يارب 
« .دش هدروآ  وا  هب  تبسن  ینطقراد  فیعضت  لاد »  » رد رتشیپ  تسا و  یعبات  سیق ، نبریثک  : » دیوگ یبهذ  .دنا  هدرک  فیعـضت  نارگید 

موس هقبط  زا  تسا ، فیعـض  تسا  رتروهـشم  یلّوا  ریثک و  نب  سیق  دوش  یم  هتفگ  و  یماـش ، سیق  نبریثـک  : » دـیوگ رجح  نبا  (2)و 
زا نآ  سکع  اــی  سیق  نبریثــک  د ت ق   » دــیوگ یجرزخ  (3) و  .تـسا » هدروآ  هباحـص  رد  ار  وا  هدرک و  مـهو  عناـق  نـبا  تـسا و 

هدـننک تیاور  هک  لیمج  نبدوواد  هرابرد ي  (4)و  .تسا » برطـضم  دانـسا  نیا  و  لیمج ، نبدوواد  وا : زا  دنک و  یم  لقن  ءادردلاوبا 
: دنیوگ یم  یضعب  لیمج و  نبدوواد  : » دیوگ یبهذ  تسا  هتخادنا  دنس  زا  ار  وا  يذمرت  تسا و  سیق  نبریثک  زا  ثیدح 

زا .تسا و  هدروآ  دیامیپ ، یم  شناد  بلط  يارب  ار  یهار  هک  یـسک  هرابرد ي  یثیدح  ءادردلاوبا  زا  سیق  نبریثک  زا  لیمج  نبدیلو 
.تسا هدروآ  اه  هقث  رد  ار  وا  ناّبح  نبا  اّما  تسا و  هتسناد  فیعض  ار  وا  يدزأ  و  تسا ، هتفـشآ  وا  ثیدح  .هایح  نباجر  نب  مصاع  وا 

دنتـسه و نافیعـض  دنتـسه  وا  زا  شیپ  هک  نانآ  مصاع و  دـیوگ : للعلا »  » رد ینطقراد  .دسانـش و  یمن  ار  وا  شداتـسا  دـننام  دوواد  و 
رد اهنت  نخس  نیا  (5) و  .دوش » یمن  هتسناد  حیحص 
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حیحـص ثیدـح  نیا  سپ  .تسه  مه  وا  قوف  ام  مصاع و  ندوب  فیعـض  لماش  هکلب  درادـن  تحارـص  لیمج  نبدوواد  ندوب  فیعض 
.تسین

: تفگ رجح  نبا  و  ... (1) دراد » دوجو  یتلاهج  وا  رد  .تسا و  هتـسناد  فیعـض  ار  وا  يدزا  یلو  هدمآ  رامـش  هب  هقث  : » تفگ یبهذ  و 
مولعم يذمرت  دنـس  زا  لیمج  نبدوواد  نتخادـنا  زار  اج : نیا  زا  (3) و  .تسا » برطـضم  وا  : » تفگ یجرزخ  (2) و  تسا » فیعض  »

.دوش یم 

یـضعب زا  شندوب  هقث  لقن  زا  سپ  ینالقـسع  رجح  نبا  دیتسناد  ار  ینطقراد  دزن  وا  ندوب  فیعـض  هک  ءاجر -  نب  مصاع  دروم  رد  و 
(5) .دنک » یم  هابتشا  هک  تسا  ییوگتسار  وا : تفگ  و  ... (4) .دنا » هتفگ  دب  شا  هرابرد  متفگ : : » دیوگ

دنتسه ناسکی  شناد  رد  راهطا  هّمئا ي 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  شناد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هک  تسا  هدرک  نامگ  شنخـس  ناـیاپ  رد  يداـبآ  گـنروا  مهد :
هّمئا ي لاوحا  هب  وا  تخانـش  یکدـنا  زا  وا  نخـس  نیا  هک  ...ثرا  هنیمز ي  رد  ناشتاجرد  فالتخا  هیاپ ي  رب  دـنا  هدرب  ثرا  هب  ملس 

شناد رد  نانآ  هک  دـبای  یم  درگنب ، نانآ  ياه  تلیـضف  اه و  شور  رد  سک  ره  و  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
: دنا هدرک  فارتعا  بلطم  نیا  رب  مه  ّتنس  لها  نادنمشناد  و  دنا ، ناسکی 

ص:970

.217 1  / ینغملا ( . 1 - 1
.231 1  / بیذهتلا بیرقت  ( . 2 - 2

.300 1  / بیذهتلا هصالخ  ( . 3 - 3
.37 5  / بیذهتلا بیذهت  ( . 4 - 4

.383 1  / بیذهتلا بیرقت  ( . 5 - 5

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 1072 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_970_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_970_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_970_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_970_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_970_5
http://www.ghaemiyeh.com


هیلع وا  ییاقآ  سفن و  تفارش  تعاجش و  شناد و  رد  یلصف  : » دیوگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هرابرد ي  یکلام  غاّبـص  نبا 
زورید هب  تبـسن  اه  نآ  زورما  ملع  رب  تسین و  فقوتم  سرد  رارکت و  رب  تیبلا  لها  ياه  شناد  دـیوگ : ملع  لـها  زا  یکی  مالـسلا : 
شناد فراعم و  نامـسآ  سپ  .دنتـسه  ثّدـحم  ناش  سفن  رد  و  دنتـسه ، باطخ  دروم  ناشرارـسا  رد  ناـنآ  نوچ  دوش  یمن  هدوزفا 

ار باتفآ  يور  دـهاوخب  هک  تسا  یـسک  نوچ  دـشاب ، نآ  ناـمتک  راتـساوخ  سک  ره  .تسا و  رود  هب  سمل  كرد و  زا  ناـنآ  ياـه 
رد و  دـننیب ، یم  تداهـش  ملاع  رد  ار  بیغ  ملاـع  اـه  نآ  سپ  .دوش  رادـیاپ  تباـث و  سفن  رد  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دـناشوپب و 

دننک یم  زاین  زار و  نانآ  اب  ناشراکفا  ياه  هنخر  رکذ  ماگنه  هب  دـنبای و  یم  یهاگآ  فراعم  ياه  تقیقح  رب  تداـبع  ياـه  تولخ 
ياهتنم هب  بیترت  نیا  هب  و  دندیزای ، تسد  یهلا  هاگراب  بُرق  هب  ناشهّجوت  قدـص  اب  و  دـندمآرب ، تداعـس  فرـش و  زارف  رب  هچنادـب 

يدنملاس نارود  رد  نانآ  فراعم  دنتسه ، نینچ  مه  نآ  زا  شیب  ناشناراد و  تسود  ءایلوا و  ناج  رد  سپ  دندیسر  هدارا  تساوخ و 
راکشآ و یگتسجرب  اب  ییاه  تبقنم  دوش و  یم  تابثا  ناشیارب  رظن  سایق و  اب  هک  تسا  يروما  نیا  و  تسین ، تدالو  ماگنه  زا  شیب 

نیوانع خیرات و  ياه  مشچ  هک  ییاه  تشرـس  اب  و  دبات ، یم  هام  دیـشروخ و  شبات  نوچ  هک  ییاه  يرترب  نایامن و  ياه  يراوگرزب 
يا هدـننک  راکنا  و  دـندرک ، ادـیپ  عالّطا  نآ  زا  هک  نیا  رگم  درکن  لاؤس  ناشیا  زا  نحتمم  اـی  دیفتـسم  سپ  دـنک ، یم  هتـسارآ  ار  رثا 
نانآ هک  نیا  زج  دـیهجن  نانآ  اـب  یـسک  تفارـش  فیدر  رد  و  دنتخانـش ، دنتـسناد و  ار  نآ  هک  نیا  زج  درکن  راـکنا  ار  روما  زا  يرما 
اهزیچ هچ  دش ، يراج  دنتفرگ ، یـشیپ  نانآ  رب  هک  یناسک  رب  هک  یتنـس  دنداتفا ، بقع  دندمآ و  هاتوک  ناشناهارمه  دنتفرگ و  یـشیپ 

نیا هب  سپ  دندادن ، ناشن  فعض  یتسس و  دندرک و  لّمحت  لیمج  ربص  لیصا و  رظن  اب  ار  نآ  دندید و  اه  یتخـس  اه و  لادج  رد  هک 
یم ارف  شوگ  اه  شوگ  دیآرب و  ناشیاه  هقـشقش  رگا  دـتفا  ورف  اه  هقـشقش  دـنتفای  تفارـش  يرترب و  اهدـننامه  رب  شیاهدـننام  اه و 

و دوش ، سایق  نآ  هب  نانآ  تشرس  رگا  دنک  یم  ینیگنـس  اوه  دنک و  ینارنخـس  ناشنارنخـس  ای  دیوگ  نخـس  ناش  هدنیوگ  رگا  دنهد 
اطع ناشراگدیرفآ  هک  ییایاجـس  اه و  شور  هب  دنک و  یمن  كرد  ار  نانآ  يروآون  دتـسیا و  یم  زاب  نانآ  تیاهن  زا  يرگـشالت  ره 

ناگدـننک و يرود  هدرک  داش  ار  ناشناتـسود  ءایلوا و  هدرک و  راـبخا  اـه  نآ  زا  ناـشقداص  .دـنک و  یمن  ادـیپ  یـسر  تسد  هدومرف ،
(1) .تسا » هدومن  نیگمغ  ار  ناشیا  زا  ناهاوخ  ییادج 
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(1) ...تسین » فّقوتم  سرد  رارکت و  رب  تیبلا  لها  ياه  شناد  دیوگ : ملع  لها  زا  یکی  : » دیوگ یلیجع  و 

دنرب یمن  ثرا  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا ي  زج  ار  شناد 

ّیلع ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح .درب و  یمن  ثرا  هب  هنیدم »  » زا یـسک  دنتـسه ، هنیدم  تیب  لها  زا  هک  راهطا  هّمئا ي  زج  ار  شناد  نآ 
نتم رد  هدرک و  حیرـصت  ّتنـس  لها  نافراع  مالعا و  ناگرزب  بلطم  نیا  هب  دـنراد و  تلالد  ینعم  نیا  هب  رگید ، ياه  لیلد  و  .اـهباب »

باتک رد  هک  هنوگ  نآ  يومح  نیّدلادعس  خیـش  و  ءادعـسلاهیاده »  » باتک رد  نیّدلا  باهـش  یـضاق  دننام  دنا ، هدروآ  ناشیاه  هتفگ 
«... لولسم فیس   » باتک نایاپ  رد  یتب  یناب  هّللاءانث  یضاق  و  تسا ، هدمآ  يزودنق » هتشون ي  هّدوملا  عیبانی  »

ثیدح نیا  هرابرد ي  هّللاءانث  یضاق  نخس  اب  - 17

هراشا

.

نتم ...تسا  هدرک  لمح  ینطاب  ياه  شناد  رب  ار  مشناد » رهـش  نم   » و متمکح » هناخ ي  نم  : » ثیدح ود  ره  یتب  یناب  هّللاءانث  یـضاق 
بلاط یبا  نب  ّیلع  دهاش ، دـش : هتفگ  : » تسا نینچ   (2) ُْهنِم »  ٌدِـهاش  ُهُوْلتَی  ِهِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناـک  ْنَمَف  َأ   » هیآ لـیذ  رد  وا  هتفگ ي 

: تفگ وا  هب  يدرم  .تسا  هدش  لزان  شا  هرابرد  نآرق  زا  يا  هیآ  هک  نیا  زج  تسین  شیرق  زا  يدرم  تفگ : یلع  تفگ : يوغب  .تسا 
.هنم دهاش  هولتی  و  تفگ : دش ؟ لزان  زیچ  هچ  وت  هرابرد ي  و 

ص:972

( .تسا هدروآ  هلمج  دنچ  فذحاب  ار  غابص  نبا  ياه  هتفگ  نامه   ) .تسا سیون  تسد  لآملاهریخذ : ( . 1 - 1
/. دوه 17 ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 1074 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_972_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_972_2
http://www.ghaemiyeh.com


مالـسا هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  وا  هک  تسا  نیا  شهجو  دـیاش  میوـگ : تسیچ ؟ دـهاش  هب  یلع  هیمـست  هجو  دوـش : هتفگ  رگا  سپ 
هک تسا  نیا  نم  دزن  رتهب  هجو  .داد و  تداهـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتـسار  هب  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  وا  سپ  دروآ ،
هـس يافلخ  يرترب  .دنتـسه و  ناشیا  ناوریپ  تیالو  ماقم  رد  هباحـص  یّتح  ایلوا  رگید  و  دوب ، تیالو  تالامک  بطق  یلع  دوش : هتفگ 

.تسا هدرک  شهوژپ  شیاه  هتشون  نیرخآ  زا  يا  هتشون  رد  دّدجم  نینچ  نیا  .تسا  رگید  هجو  هب  وا  رب  هناگ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  وا  هک  عطاق  یناهرب  نشور و  یتّجح  رب  ینعی  ِهِّبَر »  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناـک  ْنَمَف  َأ   » هیآ ي ینعم  سپ 
دنوادـخ لوسر  وا  هک  دـنک  یم  یعطق  ملع  هداـفا ي  هک  دوب  عطاـق  یناـهرب  شراـگدرورپ و  زا  نشور  یتّـجح  ياراد  وا  سپ  تسا ،

و  » تسا یحو  هب  دنتسم  هک  تسوا  ياه  شناد  نآرق و  اه  نآ  نیرترب  تسوا و  ياه  هزجعم  نآ  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ياه تمارک  .دنتـسه  ایلوا  زا  وا  دننام  یلع و  وا  و  وا ، ییوگ  تسار  رب  دنوادخ  يوس  زا  يدـهاش )  ) دـیآ یم  شلابند  هب  ینعی  هولتی »
ياه شناد  زا  ییاه  هیاس  فشک ، ماهلا و  هب  نانآ  دنتـسم  ياه  شناد  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياـه  هزجعم  اـیلوا 

تـسار رب  تسا  یهاوـگ  اـه  شناد  اـه و  تمارک  نآ  سپ  دـشاب ، یم  یحو  هب  دنتـسم  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ییوگ 

اهباب یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ   » ثیدـح .تسا  هدرک  تیاور  یلع  زا  حیحـص  دنـس  هب  يذـمرت  ار  اهباب » ّیلع  همکحلاراد و  انأ   » ثیدـح
يدـع و نبا  و  ساّبع ، نبا  زا  مکاح  یناربط و  و  ءافعـضلا »  » رد یلیقع  و  لماکلا »  » رد يدـع  نبا  هک  ار  بابلا » تأیلف  ملعلا  دارأ  نمف 
هب ناهیقف  ياه  شناد  تفایرد  هک  ارچ  ناهیقف ؛ ياه  شناد  هن  ایلوا  ياه  شناد  هب  تسا  يا  هراشا  دـنا ، هدرک  تیاور  رباج  زا  مکاـح 

کی ره  هب  دنتسه  ناگراتـس  نوچ  مباحـصا  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکلب  تسا ، هدشن  رـصحنم  یلع  قیرط 
« .دیا هتفای  تیاده  دینک  ادتقا 

: تسا شودخم  هجو  دنچ  زا  تسا ، تسار  بلاطم  یضعب  لماش  هک  دنچ  ره  نخس  نیا  و 

تسا لطاب  ینطاب ، ياه  شناد  رب  لمح 

ناوریپ تیالو  ماقم  رد  هباحص  یّتح  ایلوا  رگید  و  دوب ، تیالو  تالامک  بطق  یلع   » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هکنیا  هب  فارتعا  ًالّوا :
شیاهدننامه و  مشناد » رهش  نم   » ثیدح نکیل  تسا ، هجو  کی  زا  هباحص  رب  ماما  يرترب  رب  لیلد  دوخ  دنتسه ،» ناشیا 

ص:973

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 1075 

http://www.ghaemiyeh.com


...دشاب یم  اه  هجو  اه و  تهج  همه ي  زا  نانآ  یگمه  رب  ناشیا  تیملعا  يرترب و  رب  تلالد 

لطاب ًاعطق  .ناهیقف » ياه  شناد  هن  اـیلوا  ياـه  شناد  هب  تسا  يا  هراـشا   » هک نیا  رب  متمکح » هناـخ  نم  : » ثیدـح وا  ندرک  لـمح  و 
.تسا دنمدوس  ياه  شناد  هرمز ي  زا  ناهیقف  ياه  شناد  هک  تسین  یّکش  ...تسا و  دنمدوس » شناد   » نامه تمکح »  » نوچ تسا ،

« تمکح  » و تمصع »  » توبث زا  یـشسرپ  خساپ  رد  يولهد  زیزعلادبع  تسا ، دنمدوس » شناد   » نامه تمکح »  » هک بلطم  نیا  رب  اّما 
ثیدح زا  دارم  هک  هدرک  حیرـصت  ...تسا و  هدرک  حیرـصت  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  هناگ  هدزاود  همئا ي  يارب  ّتیبطق »  » و تهاجو »  » و
یـضعب ياـه  هتفگ  رتـشیب  هرهب ي  يارب  ...تسا و  نـیمه  اـهباب » یلع  مـلعلا و  هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح و  اـهباب » ّیلع  هـمکحلاراد و  اـنأ  »

: ثیدح ینعم  هرابرد ي  ار  نادنمشناد 

: دوش نشور  ّتنس ، لها  نادنمشناد  نابز  زا  امش  يارب  هدشرکذ  لمح  نالطب  ات  میروآ  یم  ار  همکحلاراد » انأ  »

يرترب شناد  هب  سپ   (1) اهَّلُک » َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مدآ  هب  لاعتم  دنوادخ  سپ  تمکح ، ملع و  اّما  : » یمـصاع
نیا زا  و  دنهد ، یم  ماجنا  ار  دنا  هدش  هداد  نامرف  هچ  نآ  دننک و  یمن  یچیپرـس  هداد  نامرف  دـنوادخ  هچ  نآ  زا  هک  ار  یناگدـنب  داد 

يرترب مدآ  نینچ  مه  دوش  یمن  نادان  دنمشناد  ددرگ و  یمن  ینادان  شناد ، هک  هنوگ  نامه  سپ  دندش ، نانآ  هدجس  قحتـسم  تهج 
يرترب تدابع  هب  هک  یـسک  اّما  تسا و  هتفای  يرترب  شناد  هب  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگ  نیمه  .دوش و  یمن  لوضفم  شناد  اب  هتفای 

نآ رد  ای  دـیامن ، يرود  نآ  زا  دـنک و  اهر  ار  نآ  رگا  دـتفیب  تدابع  هجرد ي  زا  دـباع  اـسب  هچ  اریز  دوش  لوضفم  هک  دـیاش  هتفاـی ،
ملع رب  دـنبای و  يرترب  ملع  اـب  تسا : هدـش  هتفگ  اذـل  دـتفا و  یم  ورف  وا  يرترب  سپ  نآ ، زا  ندـیزرو  تلفغ  هنوگ ي  هب  دـنک  یتسس 

ور نیا  زا  .دور  یمن  یسک  رادید  هب  وا  دنور و  دنمشناد  رادید  هب  دبای و  یمن  يرترب  يزیچ 
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هدومرف نیا  اب  تهج  نیمه  هب  .تسا و  دساف  دباع  تدابع و  هب  وا  فیصوت  تسا و  بجاو  ملاع  ملع و  هب  ناحبـس  دنوادخ  فیـصوت 
وا رب  شناد  اب  ار  يرترب  سپ   (1) ًامیِظَع » َْکیَلَع  ِهّللا  ُلْضَف  َناک  ُمَْلعَت َو  ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو   » دراذگ ّتنم  مالـسلا  هیلع  شربمایپ  رب 

.دوشگ وا  رب  قافآ  اه و  نیمزرس  زا  هچ  نآ  ریغ  دیشخب و  وا  هب  هک  قالخا  اه و  تلصخ  رگید  زا  ریغ  دومن ، میظع 

اذـل ...تفای و  يرترب  هتـشذگ  يافلخ  زج  تّما  همه ي  زا  ود  نیا  هب  تفای و  يرترب  تمکح  شناد و  هب  یـضترم ، تسا  نینچ  مه  و 
یـضترم زا  ثیدح  رد  و  يدش » تمکح  شناد و  زا  لامالام  یلع ! يا  : » دومرف هدرک و  فیـصوت  ود  نآ  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ربمایپ 

نب هّللادبع  متفر ، ناشیا  يوس  هب  دوز  یلیخ  حبـص  دوب ، هملـس  ما  هناخ ي  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یبش  تسا « : هدمآ 
رد سابع  نبا  تسار و  تمس  رد  نم  دندمآ  نوریب  دجسم  يوس  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدید ، هداتسیا  رَد  رب  ار  سابع 

؟ تسیچ دومرف  اطع  وت  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  نیتسخن  یلع  يا  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میدوب ، ناشیا  پچ  تمس 
سپـس دومرف : .دناسانـش  نم  هب  ار  دوخ  هک  نیا  تفگ : هچ ؟ سپـس  دومرف : .دینادرگ  وکین  ارم  شنیرفآ  دـیرفآ و  ارم  هک  نیا  تفگ :

نم فتک  رب  ار  ناشتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  تفگ :  (2) اهوُصُْحت » ِهّللا ال  َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  : » متفگ تفگ ، هچ ؟
مشناد و رهش  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ور  نیا  زا  .يدش و  تمکح  شناد و  زا  لامالام  یلع  يا  دومرف : دندز و 
، مکی تسیب و  باب  : » یعفاش یجنگ  (3) .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  تسا : تاـیاور  یـضعب  رد  .تسا و  نآ  رد  یلع 
(4) ًارِیثَک » ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  : » دومرف لاعتم  دـنوادخ  .داد  صاصتخا  یلع  هب  ار  تمکح  دـنوادخ  هکنیا  هرابرد ي 
زا هّللادـبع ، نبدـمحا  ظفاح  زا  دـمحا ، نب  لـضفلاوبا  زا  یقابلادـبع ، نبدّـمحم  زا  دادـغب ، رد  دّـمحم  نب  فیطللادـبع  داد  ربخ  ار  اـم 

، یناجرج دمحا  نبدّمحم  دمحاوبا 
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هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  یلع  زا  یحبانص ، زا  لیهک ، نبهملس  زا  کیرش ، زا  رحب ، نبدیمحلادبع  زا  نایفس ، نب  نسح  زا 
« .تسا نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  و 

َْکیَلَع ُهّللا  َلَْزنَأ  َو   » ّلـجوّزع شا  هدومرف  تهج  هب  تسا  هدـش  ریـسفت  ّتنـس  هب  تمکح  تسا و  یلاـع  نسح و  یثیدـح  نیا  میوـگ :
باـتک و ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدومرف ي  نیا  دراد  تلـالد  لـیوأت  نیا  تحـص  رب  (1) و  َهَمْکِْحلا »  َباـتِْکلا َو 

.دش هداد  نم  هب  نآ  دننامه 

شیارب هک  یمارح  لـالح و  یهن و  رما و  تخومآ و  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتـمکح  نآ ، دـننامه  درک و  نآرق  هدارا ي  باـتک  زا 
: » دمحا نیّدلا  باهش  دّیس  (2) .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  دومرف : اذل  .تسا و  ّتنس  نامه  تمکح  سپ  .دومرف  نایب 

و تسا ، ود  نآ  باب  یلع  تسا و  شناد  رهـش  تمکح و  هناخ ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  هرابرد ي  مهدزناپ : باب 
: تفگ هک  تسا  یلع  زا  ...تسا و  رتاناد  شمالک  تایآ و  ماکحا و  لاعتم و  دنوادخ  هب  دیدرت  یب  وا 

تیاور ار  نآ  يربـط  میعنوبا و  ظـفاح  .تسا  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ ي  نم  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
نم یتیاور : رد  متمکح و  هناخ ي  نم  يواـنم « : (3) .درک » لقن  ار  نآ  يذمرت  تفگ : درک و  تیاور  ار  نآ  هاکـشملا »  » رد دندرک و 

هدنـسب ار  وـت  دـنوش و  یم  دراو  تمکح  هب  نآ  زا  هک  تسا  يرد  نآ  بلاـط  یبا  نـب  ّیلع  ینعی  .تـسا  نآ  رد  یلع  مـتمکح و  رهش 
رد یلع  و  شا : هدومرف  زا  دارم  هک  درب  نامگ  سک  ره  تسـالاو و  هچ  هک  تبقنم  نیا  تسا و  هبترمدـنلب  هچ  هک  تبترم  نیا  هب  تسا 
هک تسا  هدیزگرب  يزیچ  شدساف  ضرغ  يارب  دشاب ، یم  تسا ، يدـنلب  هک  ّولع  هشیر  زا  تسا و  عفترم  نآ  هک  تسا  نیا  تسا ، نآ 

« .دنک یمن  فرطرب  ار  يزاین  درادن و  يا  هرهب  دوس و  شیارب 

هتـسدرس یلع  هکنیا  زج  درکن  لزان  ار  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » ّلجوّزع دـنوادخ  تسا : هدرک  لقن  ًاعوفرم  نآرقلا » نامجرت   » زا میعنوبا 
دوعسم نبا  .تسا و  اه  نآ  ریما  و 
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: دومرف دش ، هدیسرپ  یلع  هرابرد ي  مدوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  تفگ : هک  دنک  یم  لقن 

تفه رب  نآرق  هک  دـنک  یم  لقن  ناشیا  زا  زین  .دـش و  هداد  مدرم  هب  تمـسق  کـی  یلع و  هب  نآ  تمـسق  هن  دـش ، تمـسق  هد  تمکح 
هک دـنک  یم  لقن  زین  .تسه و  نطاب  رهاظ و  ملع  یلع  دزن  و  دراد ، نطب  رهظ و  هک  نیا  زج  تسین  نآ  فرح  چـیه  دـش ، لزان  فرح 

: دومرف

برع رورـس  یلع  متـسه و  مدآ  نادنزرف  رورـس  نم  دومرف : هک  دـنک  لقن  زین  .تسا و  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ناناملـسم و  رورـس  یلع 
ار وـت  هک  داد  مناـمرف  دـنوادخ  یلع ! يا  دوـمرف : هک  درک  لـقن  زین  .تسا و  تیادـه  مچرپ  یلع  دوـمرف : هـک  درک  لـقن  زین  .تـسا و 
هک درک  لقن  ساـّبع  نبا  زا  زین  و  ٌهَیِعاو »  ٌنُذُأ  اـهَیِعَت  َو   » دـش لزاـن  نم  رب  هیآ  نیا  يوش و  رایـشوه  اـت  مزوماـیب  مرآ و  دوخ  کـیدزن 

يرگید هب  هک  دومرف  راذـگاو  یلع  هب  ار  ناـمیپ  داـتفه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدرک  یم  وگو  تفگ  دومرف :
.دومرفن راذگاو 

دنوادـخ هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  يدراوم  زا  : » هّیکملا حـنملا  رد  یّکم  رجح  نبا  (1) .تسا » هرامـش  زا  نوزف  باب  نیا  رد  راـبخا  و 
ثیدح نیا  تسا و  یلع  امـش  نیرترواد  دومرف : ربمایپ  هکنیا  تسا ، رـصاق  نآ  زا  تارابع  هک  داد  صاصتخا  یمولع  یلع  هب  هناحبس ،

« .تسا نآ  رد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  تیاور : متمکح و  هناخ ي  نم  وا : لوق  تسین و  نآ  رد  یعازن  هک  تسا  یحیحص 

تـسا یمالعا  نآ  رد  تسا ، نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  متمکح و  رهـش  یتیاور  رد  و  تفگ : يوانم  متمکح ، هناـخ ي  نم  يزیزع « :
حتف رد  مامه  نبا  خیش  هضافا : : » دیوگ قداصلا » حبصلا   » رد يولاهس  نیّدلا  ماظن  (2) .وا » زا  یعرش  ماکحا  طابنتسا  و  یلع ، يرترب  رب 

تابثا عوفرم  ياه  ثیدـح  هب  هباحـص  زا  يدادـعت  زا  ار  وا  نتخورف  ندوبن  زیاج  راد و  هچب  زینک  ندرک  دازآ  هکنآ  زا  سپ  ریدـقلا - 
نآ ندوـب  تباـث  رب  دـنک  یم  تلـالد  هچ  نآ  زا  تسا : هتفگ  هدرک -  يریگ  هجیتـن  شورف  ندوـب  لـطاب  رب  ار  عاـمجا  توـبث  هدرک و 

يزیچ عامجا ،

ص:977

.46 3  / ریغصلا عماجلا  حرش  یف  ریدقلا  ضیف  ( . 1 - 1
.244 1  / ریغصلا عماجلا  حرش  یف  رینملا  جارسلا  ( . 2 - 2

ملعلا هنیدم  انأ  ثیدح  راونالا :  تاقبع  www.Ghaemiyeh.comهصالخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1100زکرم  هحفص 1079 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_977_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9534/AKS BARNAMEH/#content_note_977_2
http://www.ghaemiyeh.com


یم یلع  مدینـش  تفگ : هک  یناملـس  هدیبع  زا  نیریـس ، نبا  زا  بّویا ، زا  رّمعم ، داد  ربخ  ار  ام  تسا ؛ هداد  دانـسا  قاّزرلادبع  هک  تسا 
هک مدـش  نیا  هب  لـئاق  نآ  زا  دـعب  سپـس  دـنوشن ، هتخورف  زگره  هک  دوب  نیا  راد  هچب  نازینک  دروـم  رد  رمع  يأر  نم و  يأر  تفگ :

.يا هداد  ییاهنت  هب  هک  يرظن  زا  مراد  تسود  رتشیب  دوب ، ناسکی  رمع  يأر  اب  هک  ار  وت  نیـشیپ  يأر  متفگ : وا  هب  سپ  .دنوش  هتخورف 
.دیدنخ یلع 

دراد حـیجرت  هچ  نآ  تسناد و  یم  طرـش  عامجا  رّرقت  رد  ار  نارود  ضارقنا  وا  هک  دراد  اضتقا  شرظن  زا  یلع  تشگزاب  هک  نادـب  و 
ادیپ لیامت  هکنیا  زا  دـنک  رود  ار  شناوریپ  هک  دـشاب  نینمؤملاریما  يارب  ینأش  هک  دوش  یمن  نم  یتفگـش  ثعاب  و  تسا ، نآ  فالخ 

بلطم نیا  دشابن و  طرـش  عامجا  ررقت  رد  رـصع  ضارقنا  رگا  سپ  .تسیاشان  یبهذم  هدش و  هتـسش  ییأر  حوجرم و  یلیلد  هب  دننک 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  لیامتم  نآ  هب  وا  هنوگچ  سپ  باتفآ ،) حوضو  دـننام  هن  هتبلا   ) دـشاب رتراکـشآ 

: تسا هدومرف  ملس  هلآ و 

هدرک تیاور  ار  نآ  حیحص  ود  .تسین » يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نیا  زج  یتسه  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  تلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وت  »
سپ .درک  تیاور  ار  نآ  يذمرت  .تسا » نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دـنا و 

.تسا تسرد  ضارقنا 

ماجنارس نوچ  .دوب  هدرک  شورف  ندوب  عونمم  هب  مکح  رمع  هک  یلاح  رد  دنتسه ؛ شناد  ياهرد  زین  هناگ  هس  يافلخ  هک  دوشن  هتفگ 
دشاب و یم  لضفا  رمع  هک  تسا  نیا  تسرد  بهذم  دندرک و  ادـیپ  یـضراعت  رگید  کی  اب  ود  نآ  هکنیا  تسا ، باب  نیا  رد  هچ  نآ 

« .تسوا ِمکُح  تمکح  تسا و  تمکح  هناخ ي  ِرد  یلع  هک  دش  تباث  دشاب و  مه  ملع  رد  تیلضفا  هک  دنک  یمن  اضتقا  نیا 

.دوب متمکح » هناخ  نم   » ثیدح هب  تبسن  اه  نیا  همه ي 

«: مشناد رهش  نم   » ثیدح ینعم  هب  تبسن  و 
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هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتوکلم  تفأر  ینّابر و  فاطلا  یهلا و  تیانع  : » دیوگ  (1) نیطبلا » عزنألا   » ینعم رد  یعفاش : هحلط ي  نبا 
داتـسرف و ورف  وا  رب  ار  تمکح  باتک و  دـنوادخ  دـیدرگ و  تلاـسر  تّوبن و  راونا  تاکـشم  شبلق  و  تفرگ ، رب  رد  ار  ملـس  هلآ و  و 

سپ دوب ، هدش  وا  ّتبحم  ياه  هرمث  وا و  تیبرت  تاکرب  زا  دنم  هرهب  زور  نآ  رد  یلع  و  تخومآ ، وا  هب  تسناد  یمن  هک  ار  ییاهزیچ 
ییانـشور اهرون  نآ  هب  یلع  بلق  سپ  درک ، عولط  شیاهوترپ  شناد  غارچ  قافآ  زا  دیـشخردب و  راونا  نآ  زا  يا  هقرج  وا  تقفـش  هب 

ياه شناد  اه و  شناد  رارـسا  زا  هچ  نآ  شریذپ  يارب  دـش  هدامآ  دـش و  هدودز  هریت  ياه  هکل  زا  تفای و  دـشر  راثآ  نآ  هب  تفای و 
هب دش و  هتـسارآ  نامیا  یکرابم  هب  سپ  دوش ، نیزگیاج  وا  رد  تاردقم  مکح  اه و  تمکح  زا  يا  هزادـنا  دوش و  هضافا  وا  رب  رارـسا 
وا ياهظفل  زا  اه  تمکح  سپ  درک ، تفایرد  ار  اـه  شناد  عاونا  دـش و  راوتـسا  تمکح  هب  فصّتم  و  دـش ، نّیزم  تفرعم  ياـه  لاـی 

.تسا هدش  رجفنم  شبلق  هاچ  زا  شیاه  همشچ  و  هتفرگ ، سنا  وا  اب  ینطاب  يرهاظ و  هتخانشان  ياه  شناد  دش و  هدیچ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  دوزفا  یم  ار  وا  ملع  دـنوادخ  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مزالم  هراومه  و 
زا وا  سپ  .اـهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  تسا : هدرک  لـقن  وا  زا  شدنـس  اـب  شحیحـص  رد  يذـمرت  هچ  نآ  قبط  دوـمرف  ملـس  هلآ و 
یم ناسآ  ار  هدش  راوشد  ماکحا  داد و  یم  حیضوت  ار  لکشم  ياهدادخر  و  دناشک ، یم  ّتلذ  هب  ار  ایاضق  عماوج  شا  شناد  یناوارف 
نایب يارب  هک  مشش  لصف  رد  لصا  نیا  لیصفت  يدوز  هب  و  تشاد ، یگریچ  یتمکح  ره  رب  و  دوب ، یناشن  ار  وا  یـشناد  ره  رد  دومن ،

.یلاعت هّللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  هتفای  لکش  وا  تلیضف  شناد و 
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اب اه  نآ  رابتعا  هب  سپ  دومرف ، اطع  وا  هب  اه  تمکح  ماسقا  اه و  شناد  عاونا  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هچ  نآ  دـش  نشور  هک  اـج  نآ  زا  و 
.تسا مکش  ندوبُرپ  هب  فصّتم  دوش و  یم  فیصوت  نآ  هب  مکش  گرزب  هک  تسا  یظفل  نیا  .دش و  فیصوت  نیطبلا »  » ظفل

هنوگ هب  دوب  هدرب  اه  تمکح  ماـسقا  اـه و  شناد  عاونا  زا  یناوارف  هرهب ي  و  دوب ، هدـش  تمکح  ملع و  زا  ولمم  مالـسلا  هیلع  وا  نوچ 
هرهب ي هک  یسک  دننام  تسا  تمکح  شناد و  زا  مکش  گرزب  هک  نیا  هب  دش  فیصوت  رابتعا  نیا  هب  دوب و  هدش  وا  كاروخ  هک  يا 

رظن نیا  زا  سپ  تسا ، هدـش  مکـش  گرزب  نآ  رابتعا  هب  هدرک و  گرزب  ار  شمکـش  هک  هتفرگ  ینامـسج  ياـه  كاروخ  زا  یناوارف 
روظنم هک  تسا  نینچ  نم  دزن  ثیدـح  نیا  هجو  تسا  رتاـناد  دـنوادخ  و  میوگ - : : » یعفاـش یجنگ  .دـش (1) قالطا  وا  رب  ظـفل  نیا 
منامرف تخومآ و  نم  هب  ار  شناد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  .اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » زا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دنوادخ سپس  دش ، يرپس  هنوگ  نیدب  تلاسر  نارود  زا  یـشخب  ات  مناوخب  وا  یگناگی  هب  رارقا  هب  ار  مدرم  يربمایپ  زاغآ  رد  هک  داد 

هدرک عنم  راک  نیا  زا  هکنیا  زا  سپ  دـندرک ؛ يراددوخ  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  یگناگی  هب  رارقا  زا  هک  داد  منامرف  یناـسک  اـب  گـنج  هب 
؛ تسا نآ  ِرد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناکرشم و  اب  مدیگنج  هکنیا  ات  گنج  حلص و  رد  اه و  یهن  اهرما و  رد  مشناد ، رهـش  نم  سپ  .دوب 

ندیگنج مدرم  يارب  یلع  رگا  دگنج و  یم  نارگمتـس  اب  نم  زا  دعب  هک  تسا  متّما  دارفا  رگید  منادناخ و  زا  یـسک  نیتسخن  وا  ینعی 
ناـشلاوما و نـتفرگ  تخاـس و  یمن  اـهر  ار  ناشناریــسا  ار و  ناـنآ  لـتق  مـکح  درک و  یمن  عـضو  ار  ناراـک ) هاـنگ   ) نارگمتــس اـب 

.دش یمن  هتسناد  هتخانش و  زگره  مکح  نیا  تشاد ، یمن  مارح  ار  ناشنادنزرف 

درک عضو  ار  ناشنادنزرف  نتفرگریسا  ناشلاوما و  ندرب  جارات  هب  نوناق  ناکرشم  اب  گنج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ 
تراسا هب  نادنزرف  نانز و  دوشن و  هتـشک  يریـسا  دوشن و  هلمح  ناحورجم  رب  هک  درک  عضو  نوناق  ناراک  متـس  اب  گنج  رد  یلع  و 

.تسوکین حیحص و  یهجو  نیا  دوشن و  هرداصم  ناشلاوما  دنوشن و  هتفرگ 

ندوبراشرـس ینوزفا و  یلع و  يرترب  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  ناعبات و  هباحـص و  زا  نادنمـشناد  همه ، نیا  اـب 
نامثع و رمع و  رکبوبا و  دـنا و  هدـش  لئاق  شیاهاوتف  یتسرد  شیاـه و  تواـضق  ییوکین  شناوارف و  تمکح  یکریز و  شـشناد و 

رگید
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دوخ نیا  هک  دندرک  یم  لمع  دنتفریذپ و  یم  در  ای  دییأت  رد  ار  وا  نخس  دندرک و  یم  هرواشم  ماکحا  رد  وا  اب  باحصا  نادنمـشناد 
.دشاب یم  شمکح  یتسرد  شدرخ و  يرترب  وا و  ناوارف  لضف  شناد و  هب  ناشفارتعا 

، وا نمؤم  ناگدنب  دزن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  دنوادخ و  دزن  وا  ماقم  نوچ  تسین ، هفازگ  وا  قح  رد  زگره  نخس  نیا 
بایترا الب  نیملسملا  ماما  يوون : (1) .تسا » نآ  زا  رتالاب  رتالاو و 

تسا رَد  نوچ  هنازخ  يارب  یلع  تسا  شناد  همه ي  هنیجنگ ي 

.تسا هدروآ  لئاضفلا » حیجرت  یلع  لئالّدلا  حیضوت   » باتک رد  نیّدلا  باهش  ار  تیب  ود  نیا 

تمکح و هناخ ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نیا  هرابرد ي  مهدزناپ  باب  : » دیوگ دمحا  نیّدـلا  باهـش  یفاوخ : رکبوبا 
نخـس تایآ و  ماـکحا و  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  مدرم  نیرتاـناد  دـیدرت  نودـب  وا  هک  نیا  .تسا و  ود  نآ  ِرد  یلع  تسا و  شناد  رهش 

.تسوا

داد نامرف  ارم  دنوادخ  یلع  يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  یلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  زا 
شوگ وت  سپ   (2) هیعاو » نذأ  اهیعت  و   » دـش لزاـن  نم  رب  هیآ  نیا  ینک و  شوگ  اـت  مزوماـیب  ار  وت  منک و  کـیدزن  دوخ  هب  ار  وت  هک 

.یتسه نم  شناد  ياونش 

.درک تیاور  ار  نآ  هیلحلا »  » رد میعنوبا  ماما  ظفاح 

اب نسح  نب  هّللادبع  هب  شدانـسا  اب  فراوعلا »  » رد يدرورهـس  رمع  رفعجوبا  نیّدلا  باهـش  خیـش  تقیقح  ناهرب  تقیرط و  ناطلـس  و 
: تسا هدرک  تیاور  ظفل  نیا 

وت شوگ  ار  نآ  هک  مدرک  اضاقت  دنوادخ  زا  دومرف : یلع  هبادـخ  لوسر  ٌهَیِعاو »  ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو   » دـش لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  تفگ :
يزیچ نآ  زا  سپ  تفگ : یلع  یلع ! يا  دهد  رارق 
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.مدرکن شومارف  ار 

: تفگ یفاوخ  یلع  نبدّمحم  نبدّمحم  رکبوبا  نیّدلا  نیز  خیش  نافرع  اهشناد و  رد  نایاتمه  هناگی ي  دوخ و  نامز  رد  دیتاسا  داتـسا 
ملعلا و هنیدـم  انأ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نیا  ات  تفای  صاصتخا  تمکح  شناد و  ینوزفا  هب  یلع  اذـل 

« .دش یم  كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا  تفگ : رمع  .اهباب و  ّیلع 

سک ره  سپ  .دراد  یمرب  ار  هناخ  هب  ندشدراو  عنام  لیاح و  رَد ، هک  نادب  : » دیوگ ملعلا  هنیدم  ثیدح  زا  دعب  دمحا ،  نیّدلا  باهش 
دشاب و شناد  يایوج  هک  یـسک  تسا  نینچ  مه  ددرگ ، یم  تخـس  لکـشم و  وا  رب  دورو  دوش ، اه  هناخ  دراو  اهرد  ریغ  زا  دـهاوخب 

نایب رب  یلو  تسا  ملاع  یسک  اسب  هچ  .دوب  نایب  درخ و  شناد و  ياراد  وا  .دسر  یمن  دوصقم  هب  هک  دریگنرب  وا  نایب  یلع و  زا  ار  نآ 
یم هتـساوخ  یلع  زا  نآ  طابنتـسا  تیاور و  شناد و  سپ  .دوب  روهـشم  رما  نیا  هب  باحـصا  نایم  رد  یلع  تسین و  اـناوت  تحاـصف  و 

رد یگمه  باحصا  دوب و  نانیمطا  دروم  شیاوتف  مکح و  و  دش ، یم  هعجارم  وا  هب  ادخ ) لوسر   ) باحصا عامجا  هب  شناد  رد  .دوش 
یم تکاله  هب  ًامتح  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : رمع  هیاپ  نیا  رب  دنتفرگ و  یمن  یـشیپ  وا  زا  دـندرک و  یم  هعجارم  وا  هب  یلکـشم  ره 

« .دیسر

رون اب  هک  یلع  نینمؤملاریما  جارختـسا  هب  رگنب  دنک  تمحر  تیادخ  : » دیوگ یثنخ  هرابرد  ماما  مکح  لقن  زا  سپ  یکلام  غابـص  نبا 
.درک رهاظ  داجیا  هدام ي  رد  یگدام  رب  ار  یگنیرن  تهج  نآ  هب  دنایامن و  داد و  حیضوت  ار  حیحص  هار  هنوگچ  شذفان  مهف  شناد و 

تقفـش ینابرهم و  تیبرت و  اب  و  دـش ، ادـیپ  وا  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هّجوت  اـب  ریگارف  تمعن  لـماک و  ّتنم  نیا  و 
هتفرگرب شیاهظفل  زا  تمکح  سپ  دـش ، رارـسا  اه و  شناد  تفایرد  يایهم  اهرون و  نآ  شریذـپ  هدامآ ي  سپ  وا ، هب  تبـسن  ناشیا 

الاب شجاوما  دش و  یم  رجفنم  شا  هنیس  زا  اه  شناد  ياهایرد  هراومه  دوب ، هتسویپ  شلد  اب  ینطاب  يرهاظ و  ياه  شناد  و  دش ، یم 
ملعلا هنیدم  انأ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  هکنآ  ات  دمآ ، یم 
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هک یلاح  رد  تفگ -  یم  یلع  هب  رمع  دینـش  هک  درک  لقن  يردخ  دیعـسوبا  زا  نامـس  نبا   : » يدوهمـس نیّدلارون  (1) .اهباب » ّیلع  و 
حرـش  » رد یقارع  نیز  .دراذگن  یقاب  وت  زا  دعب  ارم  دـنوادخ  زگره  دوب  هدرک  لح  ار  شلکـشم  هتفرگ و  خـساپ  هدرک و  وا  زا  یلاؤس 

هک یلکشم  زا  درب  یم  هانپ  دنوادخ  هب  هراومه  تسا و  یلع  ام  نیرترواد  تفگ : رمع  هک  تسا  هدروآ  یلع  لاح  حرـش  رد  بیرقّتلا »
دنوادخ هب  تاملک : نیا  اب  دنا  هدرک  تیاور  مه  نارگید  ینطقراد و  ار  رمع  هذاعتـسا  نیا  دش و  مامت  .دشابن  شا  هدنیاشگ  نسحلاوبا 
شظفل هک  دـندرک  تیاور  نارگید  ینطقراد و  ار  ندرب  هانپ  نیا  .دـش و  مامت  .دـشابن  شلاّلح  نسحلاوبا  هک  یلکـشم  زا  مرب  یم  هانپ 

هک تسا  يردخ  دیعـسوبا  زا  وا ، زا  یتیاور  رد  .دشابن و  یلع  شیاشگ  لکـشم  هک  یلکـشم  زا  مرب  یم  هانپ  دـنوادخ  هب  تسا : نینچ 
یم هانپ  دنوادخ  هب  تفگ : رمع  .درک  رکذ  شیارب  يزیچ  یلع  سپ  .دوب  شهارمه  بلاط  یبا  نب  ّیلع  میدمآ ، هّکم  هب  رمع  اب  تفگ :

ییاـج يرادـنامرف  هب  ار  وا  هک  تسین  نیا  زج  و  دـنتفگ : .دـشابن  نسحلاوـبا  ناـشنایم  رد  هک  منک  یگدـنز  یمدرم  ناـیم  رد  هـک  مرب 
اطع هب  تفگ : هک  درک  لقن  نامیلسوبا  نب  کلملادبع  زا  یبهذ  ظفاح  .تشاد و  یم  هگن  دوخ  دزن  تروشم  يارب  ار  وا  نوچ  داتسرفن 
نینچ هک  دنگوس  دـنوادخ  هب  هن ، تفگ : دوب ؟ یلع  زا  رت  هیقف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  باحـصا  زا  یـسک  ایآ  دـش  هتفگ 

.مسانش یمن  ار  یسک 

هنیدـم انأ  : » ثیدـح رب  هاوگ  دوخ  دراد و  دوجو  باب  نیا  رد  یلع  تلیـضف  رد  هک  تسا  يدراوم  زا  نآ  لاثما  نخـس و  نیا  و  میوگ :
(2) .دشاب » یم  اهباب » یلع  ملعلا و 
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رب دراد  تلالد  نیا  دیوگ : هدرک ، لالدتـسا  ملعلا  هنیدم  ثیدح  و  ینولـس »  » هب هک  یّلح  هماّلع  هتفگ ي  خـساپ  رد  ناهبزور  نب  لضف 
یلعاّلم (1) .تسا » ملـسم  روما  نیا  مامت  و  فراعم ، اه و  شناد  رب  شنتـشاد  عالّطا  اهدادخر و  خـساپ  زا  یهاگآ  و  وا ، شناد  ینوزف 

یفطصم يومعرسپ  ارهز و  همطاف  رسمه  یضترم  یمشاه ، یشرق  یـصق ، نب  فانمدبع  نب  مشاه  نب  بلّطملادبع  رـسپ  ینعی  : » يراق
رایـسب لـیاضف  وا  يارب  دنتـشگزاب ، شیاوـتف  هب  دندیـسرپ و  وا  زا  هباحـص  ناـگرزب  هک  یتالکـشم  رد  و  اـیلع ، هـجرد ي  رد  ملاـع  و 

مکاضقا مالـسلا :  هیلع  شا  هدومرف  اهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  تسا : هتخاس  قّقحم  ار  مالـسلا  هیلع  شا  هتفگ  هک  تسا  يروهـشم 
نیا هک  دنامن  هدیشوپ  : » دیوگ هفینحوبا  زا  مالسلا  هیلع  رضخ  نتخومآ  دروم  رد  نیغورد  ناتـساد  لقن  زا  سپ  يراق  زین  (2)و  ّیلع ». 

: هک تسا  نیا  شلصاح  نوچ  تسا ، نید  یهابت  رد  اشوک  نادحلم  زا  یـضعب  نانخـس  زا  شنحل  ندوب و  کیکر  هب  هجوت  اب  ناتـساد 
میداد و وا  هب  نامدوخ  يوس  زا  یتمحر  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا  يا  هدنب  : » دیامرف یم  شّقح  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  يرـضخ  نآ 

یعیرـس مهف  هچ  و  تسا )!(  هدوب  هفینحوـبا  درگاـش  هتخوـمآ ، وا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  (3) و  میتخومآ » وا  هب  ناـمدوخ  زا  یـشناد 
هتخومآ شتامم  تایح و  رد  هفینحوبا  زا  لاس  یس  تّدم  رد  رضخ  هک  ار  هچ  نآ  تخومآ  لاس  هس  تّدم  رد  هک  درگاش  نیا  هتـشاد 

ربمایپ هکنیا  رضخ  زا  رتزیگنا  تفگـش  و  تسا ! هدماین  رامـش  هب  اه  یفنح  تاقبط  رد  يریـشق  مساقلاوبا  هکنآ  رتروآ  تفگـش  و  دوب !
هنیدم باب  یلع  دننام  باحصا  نادنمشناد  زا  هن  تسا و  هتخوماین  ناشیا  زا  ار  مالسا  یلو  هدرک  كرد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

و مارح ، لالح و  هب  نیرتاناد  لبج ، نبذاعم  و  نایراق ، نیرتهب  یبُأ  و  تابجاو ، هب  نیرت  هدـننک  لمع  دـیز  و  ناراـی ! نیرترواد  ملعلا و 
.تخوماین و ماش  رد  لوحکم  هرـصب و  رد  نسح  هّکم ، رد  ءاطع  هنیدم ، رد  ّبیـسم  نبدیعـس  هناگ ، تفه  ياهقف  نوچ  گرزب  ناعبات 

يزیچ نیا  دزومایب و  هفینحوبا  رمع  رخاوا  رد  شیاه ، لیلد  اب  ار  نآ  لئاسم  هک  داد  تیاضر  هیفینح  تعیرـش  هب  شا ، یناداـن  ّتلع  هب 
یعفاش ياملع  ار  تشز  راتفگ  نیا  رگا  هکلب  .دنام  یمن  هدیشوپ  فیعـض  ياه  مهف  شزرا و  یب  ياهدرخ  رب  شندوب  لطاب  هک  تسا 

اه نآ  زا  یسک  دنا  هتسنادن  نوچ  دنهد ، رارق  یفنح  هفیاط ي  يدرخ  مک  رب  يا  هلیـسو  ار  نآ  دنریگب  رخـسمت  هب  یکلام  ای  یلبنح  ای 
هیضق نیا  هب  یّلک  روط  هب 
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یشوپ مشچ  اب  نم  هک  نیا  زج  .دوش  یم  یلقتسم  باتک  موش ، نخس  نیا  یناعم  ینابم و  رد  ياطخ  ضّرعتم  رگا  .دهد  یمن  تیاضر 
يادـخ (1) و  نیلهاـجلا » نـع  ضرعأ  فرعلاـب و  رمأ  وـفعلا و  ذـخ   » لاـعتم دـنوادخ  هدوـمرف ي  هیاـپ ي  رب  مدرک  يراددوـخ  نآ  زا 

(3) « (2) َنِینِسْحُْملا »  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  ْحَفْصا  ْمُْهنَع َو  ُفْعاَف  : » دومرف ّلجوّزع 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  .دیآ  رد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » يوانم
سک ره  .دشاب  یم  یلع  شرد  هک  داد  ربخ  سپ  دـشاب ، هتـشاد  يرد  دـیاب  راچان  هب  رهـش  تسا و  نایدا  ياه  ییالاو  مامت  عماج  رهش 

نمشد فلاؤم و  قفاوم و  .تسا و  هتفر  اطخ  هب  ار  تیاده  هار  درک  اطخ  نآ  دروم  رد  سک  ره  دوش و  یم  رهش  دراو  تفرگ  اروا  هار 
نم زا  وا  سرپب  یلع  زا  تفگ : دیـسرپ ؛ يا  هلأسم  هیواعم  زا  يدرم  هک  درک  لقن  يذابالک  .دنا  هداد  یهاوگ  وا  تیملعا  رب  فلاخم  و 

: تفگ .تسا  رتاناد 

شناد اـب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتشادـن  تسود  ار  يدرم  .وت  رب  ياو  تفگ : .مهاوخ  یم  ار  وـت  خـساپ 
زا دمآ  یم  شیپ  شیارب  هک  ار  یلکشم  ره  لح  رمع  و  دنتشاد ، فارتعا  وا  شناد  نیا  هب  هباحـص  ناگرزب  دینادرگ و  راوگرزب  رایـسب 

.تساوخ یم  وا 

: تفگ .مونـشب  نینمؤملاریما  يا  وت  زا  مهاوخ  یم  تفگ : .سرپـب  وا  زا  تساـج  نیا  یلع  تفگ : درک و  یلاؤـس  دـمآ و  وا  دزن  يدرم 
هک یمدرم  زا  درب  یم  هانپ  هک : تسا  وا  زا  حیحـص  یلقن  زا  .درک و  كاپ  ناوید  زا  ار  شمان  درادـن و  اپرب  ار  تیاهاپ  دـنوادخ  زیخرب 
زا یبهذ  ظفاح  .دوش و  دنم  هرهب  وا  تروشم  زا  ات  داتسرفن  یتیرومأم  هب  تشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  وا  هک  نیا  ات  تسین  ناشنایم  رد  وا 

دنوادـخ هب  هن  تفگ : دوب ؟ یلع  زا  رت  هیقف  هباحـص  زا  یـسک  ایآ  دـش  هتفگ  اطع  هب  تفگ : هک  درک  لـقن  نامیلـسوبا  نب  کلملادـبع 
زا دنادن  ار  نآ  سک  ره  .تسا و  یلع  شناد  هب  رـصحنم  دنوادخ  باتک  مهف  هک  دنتـسناد  نیرخآ  نیلّوا و  تفگ : یناّرح  دـنگوس و 

اب هک  دوش  قّقحم  یناسک  نیقی  هک  نیا  ات  دراد  یمرب  اه  لد  زا  باجح  دنوادخ  نآ  تشپ  زا  هک  تسا  هدش  هارمگ  يرد 
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.دش هدروآ  رتشیپ  شا  هتفگ  يولهد ،  قحلادبع  (1) .دنک » یمن  رییغت  هدرپ  ندش  هتشادرب 

« رارسألاهآرم  » شباتک همّدقم ي  رد  یتشچ ،  لوسّرلادبع  نب  نامحّرلادبع 

« رجح نبا  تاهبش  عفد  یف  رظنلا  ءالج   » شباتک رد  يدرک ، نامیلس  نب  لیعامسا 

« هعاسلا طارشأل  هعاشإلا   » باتک رد  یجنزرب ،  لوسّرلادبع  نبدّمحم 

.دش هدروآ  نیا  زا  شیپ  یکدنا  شیاه  هتفگ  يولهد ،  هّللا  یلو 

زا يرایـسب  هورگ  لمع  ساسا  رب  سایق  تیّجح  هب  نینچ  مه  : » دیوگ سایق  هب  نادقتعم  لالدتـسا  هب  خـساپ  رد  يدنـس ،  نیعمدّـمحم 
سایق هب  نانآ  لمع  زین : دشاب و  يداحآ  اه  نآ  لیصفت  هک  دنچ  ره  تسا ، هدیسر  ناشیا  زا  رتاوت  هب  نیا  و  دندرک ، لالدتـسا  هباحص ،

رب تسا  یعامجا  قافو و  نیا  .دنک و  راکنا  ار  نآ  یـسک  هک  نیا  نودب  دـش  عیاش  رارکت و  رگید  یـضعب  رب  یـضعب  نداد  حـیجرت  و 
: تسا نیا  باوج  سپ  .سایق  تیّجح 

: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  ملعلا  هنیدم  باب  زا  سپ  .تسا  هدش  لقن  مه  سایق  زا  اه  نآ  مذ  هدـش  لقن  نانآ  زا  سایق  هک  هنوگ  نامه 
، یتسناد ار  بلطم  نیا  رگا   : » ریما لیعامـسا  نبدّـمحم  (2) .دوب » نآ  يور  حـسم  زا  رتـهب  شفک  فک  حـسم  دوب  ساـیق  هب  نید  رگا 

درف هب  رصحنم  ار  شنأش  تسا و  هداد  صاصتخا  زیگنا  تفگش  تلیـضف  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـصو  دنوادخ  هک  يوش  یم  هّجوتم 
ناهاوخ هک  یسک  ره  ار  شناد  نآ  تسا و  شناد  هک  داد  رارق  یتسه  ناهج  رد  زیچ  نیرتفیرـش  باب  ار  وا  هکنآ  يارب  تسا ؛ هدومرف 

شناد مه  نآ  دـشاب و  یم  يوبن  ياه  شناد  هک  تساه  شناد  نیرتفیرـش  باـب  وا  هکلب  دـنک ، یم  تفاـیرد  وا  زا  دادمتـسا  اـب  تسا 
دزیر یم  ورف  تفارش  نیا  زا  یتفارش  ره  .تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شناگداتسرف  رورس  هک  دنوادخ  هدیرفآ ي  نیرت  عماج 

وا زا  داد ، رارق  وا  هژیو ي  ار  ملعلا  هنیدـم  باب  هک  روط  ناـمه  دـنروآ و  یم  دورف  میظعت  ِرـس  شربارب  رد  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  و 
اهزیچ و
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نبا هریزو  و  تیب : نیا  حرش  رد  لمج  ناملـس  خیش  (1) .دوش » یم  هدروآ  امـش  يارب  يدوز  هب  شیاه  لیلد  هک  دـیوارت  ییاه  شناد 
ءارزولا دعست  لهالا  نم  یلاعملا و  یف  هّمع 

دنبای یم  تداعس  ناریزو  هداوناخ  زا  اه و  تفارش  رد  شیومعرسپ  شریزو  و 

: دنک یم  لقن  يذمرت  .داد  رارق  وا  يارب  ار  يردارب  هک  تسا  نیا  اه  تداعس  نآ  هلمج  زا  هک  دناسر  یم  خلا » ...لهالا  نم  و  : » دیوگ
لوسر يا  درک : ضرع  دـمآ و  نایرگ  ینامـشچ  اب  یلع  .درک  رارقرب  يردارب  شباحـصا  نایم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح 

نم ردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  : » دومرف سپ  .يدومنن  داجیا  يردارب  یـسک  نم و  نایم  يدرک و  رارقرب  يردارب  تباحـصا  نایم  ادـخ 
ملعلا دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  : » دومرف هراشا  نآ  هب  شیامرف  نیا  اب  هک  تسا  ییاه  شناد  اه  تداعـس  نآ  زا  و  .یتسه »

(2) بابلا » تأیلف 

بلاطوبا شیومع  زا  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش  يدـیدش  یطحق  راچد  هّکم  مدرم  هک  یماگنه  : » یعفاش یلیجع 
راونا و شریذـپ  يارب  ناـشیا  هّجوت  اـب  سپ  دـش ، نومنهر  قـالخا  مراـکم  يوس  هب  درک و  کـیدزن  دوخ  هب  دومن و  تیبرت  تفرگ و 
، تفای طابترا  شبلق  اب  ینطاب  يرهاظ و  ياه  شناد  دش و  یم  هتفرگرب  شمالک  زا  تمکح  دش و  هدامآ  رارـسا  اه و  شناد  تفایرد 

(3) اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  اذل  و  دش ، یم  رجفنم  شناد  ياهایرد  شا  هنیس  زا 

« اهباب یلع  هقفلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح
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.دشاب یم  تسا » نآ  رد  یلع  متسه و  هقف  رهـش  نم   » ثیدح دنک ، یم  در  ینطاب  ياه  شناد  رب  ار  نآ  لمح  هک  ییاهزیچ  زا  و  مود :
هدش لقن  ناشیا  زا  مه  فیرـش  ثیدـح  نیا  هدـش ، دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدـح  ود  نیا  هک  هنوگ  نامه  سپ 

...تسا

نآ رد  ییاج  نینچ  مه  درادـن ، هار  ثیدـح  نیا  رد  یلمح  نانچ  لیوأت و  هک  هنوگ  نامه  ...دـیتسناد و  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
.دریمب نآ  مشخ  زا  رکنم  دحاج  سپ  .دش  راکشآ  زین  نایب  نیا  اب  يدنه  یضاق  هتفگ ي  ندوب  لطاب  سپ  .درادن  ثیدح  ود 

نینمؤملاریما نامرورـس  هب  قلطم  روط  هب  اه  شناد  نتـشاد  راصحنا  نتـشاد و  صاصتخا  رب  دراد  تلالد  اه  ثیدـح  نیا  یمامت  موس :
ياه هتفگ  اج  نامه  و  میدروآ ، ناـشریغ ، يراـق و  یمـصاع و  ياـه  هتفگ  هب  خـساپ  رد  ار  نآ  تلـالد  ياـه  هجو  و  مالـسلا ...  هیلع 

باـتک مهف  هک  دنتـسناد  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  : » تسا یناّرح  زا  يواـنم  لـقن  اـه  نآ  هلمج  زا  مـیدرک  رکذ  باـب  نـیا  رد  ار  ناـگرزب 
یمرب اه  لد  زا  ار  باجح  دنوادخ  نآ  يارو  زا  هک  دـش  هارمگ  يرد  زا  تسنادـن  ار  نآ  سک  ره  .تسا و  یلع  هب  رـصحنم  دـنوادخ 

« .دبای یمن  رییغت  باجح  نتشادرب  اب  هک  دبای  قّقحت  ینیقی  ات  دراد 

« .تسین یلع  زا  نتفرگ  هب  رصحنم  ناهیقف  ياه  شناد  تفایرد  : » دیوگ هک  دش  لطاب  زین  شا  هتفگ  نیا  سپ 

ناگراتس ثیدح  حدق 

رت تسـس  رت و  فیعـض  روکذم ، راصحنا  مدـع  رب  وا  نامگ  رطاخ  هب  دـنا » ناگراتـس  نوچ  مباحـصا   » ثیدـح هب  وا  کّسمت  مراهچ :
روعا نخـس  هب  خـساپ  رد  نآ  حدـق  ...تسا و  یگتخاس  ّتنـس ، لها  ناـیاوشیپ  ناـظفاح و  ناـگرزب  فارتعا  هب  ثیدـح  نیا  تسا ...،

نیز نایحوبا  هیمیت ، نبا  ربلادبع ، نبا  زا : دنترابع  تسا ، هدمآ  ثیدح  نیا  نالطب  رد  اهنآ  هتفگ  نتم  هک  یناسک  یخرب  .دمآ  یطساو 
زا نیلقث » ثیدح   » شخب رد  هراب  نیا  رد  نخس  لیصفت  .یناکوش  یجافخ و  یطویس ، جاحلاریما ، نبا  ینالقـسع ، رجح  نبا  یقارعلا ،

.تسا هدمآ  نامباتک 

ثیدح نیا  هرابرد ي  يولهد  نخس  اب  - 18

بولطم هک  نیا  موس  عون  : » دـیوگ دوخ  نامگ  هب  هعیـش  ماهوا  عاونا  دروم  رد  هفحتلا »  » باتک زا  مهدزای  باب  رد  يولهد  زیزعلادـبع 
يرگید زیچ  لالدتسا  هجیتن ي  يزیچ و 
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نآ و ناـیم  داـیز  رایـسب  ترواـجم  یکیدزن و  تهج  هب  دـنهد ، یم  رارق  بوـلطم  نیع  ار  نآ  دـننک و  یم  مّهوـت  ناـنآ  نکیل  دـشاب ،
زا دمآ  تماما  ياه  ثحبم  رد  لیصفت  هب  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  دسر ، یم  نایاپ  هب  هیاپ  نیا  رب  هعیـش  ياه  لالدتـسا  رتشیب  بولطم و 

: هلمج

، تسا تّما  سیئر  ماما  هک  تهج  نیا  زا  و  دشاب ، یم  مه  ماما  دوب ، ملعلا  هنیدم  باب  سک  ره  تسا و  ملعلا  هنیدم  باب  ریما ، هک  نیا 
.تسا ماما  وا  سپ  دوب  رد  نآ  ریما  رگا  دراد و  ار  هناخ  تسایر  هوجو  زا  یهجو  هب  رَد  نوچ  و 

« .درادن دوجو  یمزالت  داّحتا و  چیه  ود  نیا  نایم  تسا و  يرگید  رما  تماما  و  رما ، کی  ندوب  ملعلا  هنیدم  باب  هکنآ  لاح  و 

: مینک یم  هدنسب  اه  نآ  زا  یضعب  رکذ  هب  اج  نیا  رد  .تسا  دودرم  هجو  دنچ  زا  نخس  نیا  میوگ :

هک هنوگ  نامه  .تسا  نیا  زا  هبترمالاو  ّلجا و  هعیش  نأش  تسا ، يدساف  نامگ  هجیتن ، بولطم و  نایم  هعیش  نداهنن  قرف  ياعّدا  لّوا :
.دید دهاوخ  هدنهد  شاداپ  ناسر  تمعن  يرای  اب  يدوز و  هب 

ام ياه  لالدتسا  هب  هک  تسا  هدنسب  ار  امش  تسا و  نیغورد  ییاعّدا  تسا ، هنوگ  نیا  زا  هعیش  ياه  لالدتسا  رتشیب  هک  شیاعّدا  مود :
.دینک هعجارم  تماما ، ياه  ثحبم  زا  فلتخم  ياه  شخب  رد 

ام باتک  نیا  ياه  ثحب  زا  دـشاب ، یم  لـطاب  تسا ، هدروآ  ملعلا ،»  هنیدـم  اـنأ   » ثیدـح هب  هعیـش  لالدتـسا  هراـبرد ي  هچ  نآ  موس :
ام بولطم  رب  ثیدح  نیا  تلالد  ندوب  مامت  ام و  ياه  لالدتسا  تناتم  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدح تلالد  دنس و  هرابرد ي 

.دیتسناد ار 
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یلامجا مهبم و  لالدتسا  شور  و  تسا ، هدش  تبث  دوجوم و  ناشیاه  باتک  رد  ملعلا  هنیدم  ثیدح  هب  هعیش  لالدتـسا  شور  مراهچ :
یم ار  نامنارای  یضعب  لالدتسا  شور  اج  نیا  رد  ام  تسین و  ناشیاه  هتشون  زا  کی  چیه  رد  تسا  هداد  تبـسن  نانآ  هب  يولهد »  » هک

: دینک هظحالم  ار  راتفگ  نیا  رد  يولهد »  » غورد تنایخ و  ات  میروآ 

هب هعجارم  ندوب  بجاو  ياضتقا  نیا  و  : » دـیوگ ناـفلاخم  زا  ثیدـح  لـقن  زا  سپ  يورـس  بوشآ  رهـش  نب  یلع  نبدّـمحم  رفعجوبا 
يوس زا  اهنت  وا  شناد  هب  ندیـسر  هک  داد  عـالّطا  داد و  رارق  دوخ  يارب  ار  هنیدـم »  » هینک ي نوچ  دراد ، ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

بجاو ار  رما  نیا  سپـس  .دوـش  یمن  شدراو  وا  يوـس  زا  زج  هک  تسا  هداد  رارق  رهـش  نآ  ِرَد  دـننام  ار  وا  نوـچ  تسا ، نکمم  یلع 
تسین موصعم  هک  یسک  زا  نوچ  دشاب ، یم  وا  تمصع  رب  یلیلد  لماش  و  دیایب ) رد  نآ  دزن  دیاب  « ) بابلا تأیلف  : » شا هدومرف  اب  درک 

هیلع ناشیا  هک  دوش  یم  رجنم  سپ  تسا ، تشز  وا  هب  ادـتقا  دـهد ، خر  قاّفتا  نآ  رگا  سپ  دراد ، دوجو  تشز ، راک  ندزرـس  ناکما 
ار بلطم  نیا  و  تسا ، تّما  نیرتاناد  وا  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  زین  .تسین و  زیاـج  نیا  و  دـشاب ، هداد  ناـمرف  تشز  راـک  هب  مالـسلا 
هب هعجارم  زا  مالـسلا  هیلع  وا  يزاین  یب  رگید و  کی  هب  ناـش  هعجارم  دـنک و  یم  دـییأت  نارگید  ياـه  فـالتخا  زا  اـم  ياـه  هتـسناد 

تایح و نارود  رد  تمکح  شناد و  تفایرد  هک  نیا  و  دومرف ، راکشآ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تماما  تیالو و  زین  و  نارگید ،
(1) اهباوبأ »» نم  تویبلا  اوتأ  و  : » دومرف لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  تسین  حیحص  وا  زا  تیاور  وا و  يوس  زا  زج  ناشتافو  زا  دعب 

ناشیا بقاـنم  زا  رایـسب  ياـه  هتـشر  رد  ییاـهزیچ  لـصف  نیا  رد  هک  نادـب  : » دـیوگ قیرطب » نبا   » هب فورعم  یلح  نسح  نب  ییحی  و 
نم  » شا هدومرف  هلمج ، نآ  زا  .دـنک  یم  باـجیا  ار  ناـشیا  هب  تّما  يادـتقا  يوریپ و  وا و  یماـقمالاو  اـه  نآ  یگمه  هک  هدروآدرگ 

: شا هدومرف  زین  و  .دیآ » رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  رهش  نآ  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش 
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هک یسک  زا  ار  دنمشناد  دنوادخ  هک  یتسار  هب  میدروآ و  تسین ، دنمشناد  هک  یسک  رب  ار  دنمشناد  يرترب  رتشیپ ، .متشهب و  رهش  نم 
زا وا  هک  تسا  هدومرف  بجاو  ار  تسا  قح  هب  رگتیادـه  هک  یـسک  زا  تیعبت  لاـعتم  دـنوادخ  و  تسا ، هدومرف  ادـج  تسین  دنمـشناد 
زا يوریپ  وا و  تدایس  سپ  .تسین  نینچ  هک  یسک  رب  دنمشناد  نداد  يرترب  هب  زج  تسین  نیا  و  تسا ، يوریپ  هب  رت  هتـسیاش  نارگید 

یضاق (1)و  .درادن » دوجو  شرارکت  يارب  یهجو  میداد و  حیضوت  یفاک  هزادنا  هب  هتـشذگ  رد  ار  بلطم  نیا  تسا و  هدش  بجاو  وا 
رد و  اـِهباْوبَأ » ْنِم  َتُوُیبـْلا  اُوتْأ  َو  : » لاـعتم يادـخ  هدومرف ي  هب  تسا  يا  هراـشا  ثیدـح  نیا  رد  میوـگ : : » دـیوگ يرتـشوش  هّللاروـن 

: تسا هدمآ  رباج  هب  دانسا  اب  اه  نآ  زا  یضعب  رد  .تسا  دوجوم  بلطم  نیا  هب  حیرصت  یلزاغم  نبا  ياه  تیاور  زا  يرایسب 

رهش نم  یلع ! يا  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  دانـسا  اب  اه  نآ  زا  یـضعب  رد  تسا و  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم 
تـسا هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  .دسر و  یم  رهـش  نآ  هب  رد  نآ  زا  زج  هک  درب  نامگ  سک  ره  دیوگ  غورد  .یتسه  رد  وت  متـسه و 
ناشیا هک  تسا  ساّبع  نبا  زا  زین  .دیآ و  رَد  نآ  دزن  دیاب  دهاوخ ، ار  شناد  سک  ره  .تسا  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : هک 

نبا زا  يرگید  لقن  رد  .دیآ و  نآ  دزن  شرد  زا  دیاب  دهاوخ ، ار  تشهب  سک  ره  تسا ، نآ  رد  یلع  متسه و  تشهب  رهش  نم  دومرف :
.دیآ رَد  نآ  هب  دیاب  دهاوخ ، ار  تمکح  نآ  سک  ره  تسا  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ ي  نم  دومرف : هک  تسا  ساّبع 

سفن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  .دراد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  هعجارم  ندوب  بجاو  ياضتقا  اـه  نیا 
شناد و هب  ندیـسر  هـک  داد  عـالّطا  سپـس  دیـشخب ، تـمکح  هناـخ ي  تـشهب و  رهـش  و  شناد ، رهـش  هـینک ي  ار  شیوـخ  فـیرش 
تمکح و ملعلا و  هنیدـم  باـب  هلزنم ي  هب  ار  وا  نوـچ  تسا ، نکمم  یلع  يوـس  زا  اـهنت  هب  ناحبـس  دـنوادخ  تشهب  هب  شتمکح و 

و دش ، ناوت  یمن  اه  نآ  دراو  رد  نآ  زا  زج  هک  داد  رارق  تشهب 
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دراد هراشا  نیا  هب  هیآ  نآ  زین  و  دسر ، یم  رد  نآ  ریغ  زا  رهش  نآ  هب  درب  نامگ  هک  ار  یسک  دومرف  بیذکت  مالـسلا  هیلع  شترـضح 
.میدروآ هک  هنوگ  نامه 

روط هب  اه  شناد  رد  وا  هب  يادـتقا  هب  نامرف  مالـسلا  هیلع  شترـضح  نوچ  تسا ، راکـشآ  هک  ناشیا  تمـصع  رب  تسه  یلیلد  نآ  رد 
.دشاب اطخ  زا  نمیا  هک  تسا  بجاو  سپ  تسا ، هداد  قلطم 

تّما فالتخا  زا  هچ  نآ  دنک  یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  .دـشاب و  یم  اه  شناد  نآ  ِرَد  وا  نوچ  تسا ، ماما  وا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  و 
.هعجارم نیا  زا  مالسلا  هیلع  ناشیا  يزاین  یب  رگیدکی و  هب  نانآ  هعجارم  تسا و  هدش  هتسناد 

تایح نارود  رد  تشهب  هب  ندش  دراو  تمکح و  شناد و  تفایرد  هک  نیا  و  مالـسلا ،  هیلع  وا  تماما  تیالو و  رب  دراد  تلالد  زین  و 
زئاـج ناـشیا  زا  زج  تمکح  شناد و  تیاور  نینچ  مه  و  تـسین ، حیحـص  وا  يوـس  زا  زج  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  شترـضح 

: تسا هتفگ  ابیز  هچ  .دوب و  رد  نآ  مالـسلا  هیلع  شترـضح  نوچ  اِهباْوبَأ » ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو   » لاعتم دـنوادخ  هدومرف ي  رباـنب  تسین ؛
اهروس تؤی  مل  بابلا  كاذ  ریغ  نمف  اهباب  کّمع  نبا  ملع و  هنیدم 

دیسر ناوتن  رهش  نآ  راوید  هب  رَد  نآ  ریغ  زا  سپ  تسا ؛ نآ  باب  تیومع  رسپ  یتسه و  شناد  رهش 

زا دراد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  اه  تمکح  اه و  شناد  نیا  زا  يزیچ  یسک  رگا  هک  نیا  رب  دراد ، تلالد  زین  و 
ِرَد ریغ  زا  رگا  هک  دور ، الاب  هناخ  راوید  زا  هک  تسا  یـسک  دزد و  نوچ  هدرک  ینامرفان  دـنک ، تفاـیرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ریغ  يوس 

ار شناد  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  شا  هدومرف  .دوـب و  دـنهاوخ  راـکهانگ  دنـسرب  ناـش  هتـساوخ  هب  دـنوش و  دراو  هدـش  هداد  روتـسد 
شا هدوـمرف  دـننام  تسا  دـیدهت  ندوـب و  بجاو  نآ  زا  دارم  هکلب  تـسین  ندوـب  راـتخم  نآ  زا  دارم  .دـیآ  رَد  نآ  دزن  دـیاب  دـهاوخ ،

« ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  ْنِمُْؤْیلَف َو  َءاش  ْنَمَف  : » ّلجوّزع
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تمکح هناخ ي  شناد و  رهش  هک  تسین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  زا  ریغ  يربمایپ  اج  نیا  هک  تسا  نیا  شلیلد  و 
هعجارم و نیا  بوجو  رب  تسا  یلیلد  رگید  ربمایپ  دوبن  نیا  دنک و  تفایرد  ود  نآ  زا  یکی  زا  اهنت  هک  دشاب  ّریخم  دنمـشناد  ات  دـشاب ،

.تسا دنوادخ  نآ  زا  ساپس  دشاب و  یم  مزال  یبجاو  هک  نیا 

درفنم ادج و  نآ  زا  زیچ  چیه  هک  تسا  يزیچ  نابهگن  زا  هیانک  رابخا  نیا  رد  رَد ، زا  دارم  هک  دنام  یمن  هدیـشوپ  نادنمدرخ  رب  سپس 
مالـسلا هیلع  وا  هک  دوش  تباث  رگا  .دوش و  یمن  دراو  وا  رب  يزیچ  شدوخ  هلیـسو ي  هب  زج  دیآ و  یمن  نوریب  وا  زا  زج  و  دوش ، یمن 

دنا هداد  نامرف  شربمایپ  لاعتم و  دنوادخ  هک  دوش  تباث  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  تمکح  اه و  شناد  نابهگن 
، تسا ماما  ینعم  ِتقیقح  نیا  دوش و  یم  بجاو  وا  زا  تفاـیرد  يوریپ و  تفر ، تمکح  شناد و  يوس  هب  دـیاب  وا  هب  ندیـسر  اـب  هک 

تسایر ياراد  رَد  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  مهوت  ترابع  نیا  رد  يولهد  مجنپ : (1)و  .تسین » هدیشوپ  نادنمشیدنا  رب  هک  هنوگ  نامه 
یمن یقرف  رهـش »  » و هناخ »  » نایم يولهد  ایآ  تساراد ، ار  رهـش  تسایر  رهـش ، ِرد  تفگ : یم  تسیاـب  یم  هک  یلاـح  رد  .تسا  هناـخ 

؟ دهن

یم هناخ  ای  رهـش  زا  جراخ  اـی  دراو و  هک  یناـسک  رب  تسا  یتساـیر  رَد  يارب  .دراد  مه  يرگید  هابتـشا  اـج  نیا  رد  يولهد  مشـش : و 
، تسا يولهد  زا  یهابتـشا  نیا  ....دنک و  یمن  کش  نآ  رد  يدنمدرخ  چیه  هک  تسا  یبلطم  نیا  ...هناخ و  ای  رهـش  ِدوخ  رب  هن  دنوش 

.هابتشا رد  یهابتشا 

اه شناد  یمامت  رد  ناگدیرفآ  همه ي  يارب  ار  وا  تیعجرم  تماما و  مالـسلا ،  هیلع  وا  ِندوب  ملعلا  هنیدـم  باب  هک  دـیتسناد  متفه : و 
ملعلا هنیدم  باب  ینعم  نیا  هب  و  دنک ...، یم  تابثا 
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.تسین هدیشوپ  هک  هنوگ  نامه  دراد ، یگتسبمه  تماما  اب  وا  ِندوب 

زا داّحتا و  یتهج  زا  تماما  ثیدح و  نیا  نایم  نیاربانب ، .تسا  تماما  مزلتـسم  تیملعا  و  دراد ، تیملعا  رب  تلالد  ثیدح  نیا  زین  و 
.تسا لطاب  ار ، بلطم  نیا  يولهد »  » یفن سپ  ...تسا  تمزالم  یتهج 

تسا نایناهج  ِراگدرورپ  دنوادخ  ِنآ  زا  ساپس  .دیسر و  نایاپ  هب  باتک 

.داب شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  دنوادخ  دورد  و 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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